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Norsk tegnspråk
blir lovforankret!
For første gang er det kommet en stortingsmelding, «Mål og mening», om alle norske språk.
Der er også norsk tegnspråk omtalt. Meldingen slår fast at norsk tegnspråk er et ekte norsk
språk og en del av den norske kulturarven, et språk samfunnet har spesielt ansvar for å ta
vare på. Videre sies det at norsk tegnspråk er og vil i fremtiden være en del av det språklige
mangfoldet i Norge. Det må behandles som et fullverdig språk og få den status som
naturlig følger av dette.

Tegnspråk er en del av den
norske kulturarven

Denne statusen vil Regjeringen sikre gjennom at norsk tegn
språk blir forankret i en norsk språklov. Det finnes i dag ingen
lov for norske språk. Da er det heller ikke naturlig at det blir
en egen tegnspråklov. Derimot foreslår departementet å samle
bokmål, nynorsk, samisk, norsk tegnspråk og språket til nasjo
nale minoriteter i en og samme lov.

Kulturdepartementet fortjener ros for språkmeldingen.
På 8 sider gir de en glimrende redegjørelse for hvorfor norsk
tegnspråk må få status gjennom en lovforankring.

Stortingsmeldingen slår fast at Språkrådet skal ha det faglige
ansvaret også for norsk tegnspråk.
Meldingen peker på at Språkrådet
kan opprette stilling(er) som tegn
språkkonsulent. Endelig kan døve
riste av seg gamle spøkelser som tid
ligere tegnspråkutvalg, der amatører
måtte jobbe med faglige språklige spørsmål og resultatene ble
deretter. Det er også naturlig at forskning i norsk tegnspråk
styrkes.

Ekstra gledelig er det at meldingen fremhever at Regjeringen
vil arbeide internasjonalt for å gi tegnspråk generelt en sterkere
folkerettSlig stilling. Døve i hele verden opplever det samme
som døve i Norge, at tegnspråk er et undertrykt språk. Mange
døve er blirt påvirket av storsamfunnets holdninger, slik at de
skammer seg over eget språk.

Kulturdepartementet vil sette i gang et arbeid med å utforme
teksten til en norsk språklov. Loven skal slå fast det norske
språkets offisielle status som hovedspråk og nasjonalspråk, samt

Helge Herland
redaktør

gi en overordnet ramme for de andre norske språkene. En slik
lov skal legges fram for Stortinget og vedtas der. At den blir
vedtatt er det ikke tvil om. I denne saken er det enighet blant
alle de politiske partiene. Alle som kjemper for norsk tegnspråk
har derfor god grunn til å glede seg nå, men flaggheisingen kan
vi vente med til loven blir vedtatt av Stortinget.

Regjeringens ord om å løfte norsk tegnspråk opp og frem
har utløst en gledesbølge blant alle tegnspråkbrukere. Vi har
sjelden møtt maken til begeistring blant døve og det viser hvor
viktig og følelsesladet språk er for folk. Norsk tegnspråk er
døves hjertespråk. Språket skaper sosiale og kulturelle felles

skap der vi tar ansvar for hverandre og
viser omsorg. Derfor oppleves angrep
på norsk tegnspråk som sårende. Døve
kan med full rett være stolte av sitt
eget språk.

Seieren vi har oppnådd for norsk tegnspråk har vi klart
sammen. Nesten 2000 demonstrerte for norsk tegnspråk foran
Stortinget i fjor. Mange tusen har underskrevet lister med krav
om at tegnspråk gis økt offisiell status. NDF har arbeidet mål
bevisst sammen med alle gode krefter i døvemiljøer. Sammen
har vi vist at med mål og mening kan selv vår lille gruppe klare
å få gjennomslag hos myndighetene.

Takk til alle som har kjempet for norsk tegnspråk. Takk til
Kulturdepartementet for at de har hatt evne til å lytte og vilje
til å handle. Stortingsmeldingen om språk legger det beste
grunnlag for videre arbeid i å skape et mer tilgjengelig og like
stilt samfunn for døve.
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Gjennombrudd
for norsk tegnspråk

helge.herland@doveforbundet.no

Fredag 27. juni var en stor dag for alle med hjerte for norsk tegnspråk. Da presenterte Kultur
og kirkeminister Trond Giske en stortingsmelding om norske språk. Stortingsmelding 35 har
fått navnet «Mål og mening». I sin timelange presentasjon om visjonene for bokmål, nynorsk,
samisk, norsk tegnspråk og nasjonale minoritetsspråk, var det bare de få døve på pressekonfe
ransen som avbrøt statsråden med høflig, men begeistret applaus da han avsluttet kapittelet om
norsk tegnspråk med å konkludere:

- Kulturdepartementet vil gå inn for
at norsk tegnspråk får høyere offisiell
status gjennom en lovforankring. Det
kan best skje ved at norsk tegnspråk
blir omfattet aven allmenn språklov.
Norsk tegnspråk er et genuint norsk
språk, en del av den norske kulturarven
og ikke minst en del av det språklige
mangfoldet i landet som vi alle har en
plikt å ta vare på. Tegnspråk er og vil i
fremtiden være en del av det språklige
mangfoldet i Norge. Det må behandles
som andre fullverdige språk og få den
status som naturlig følger av dette, sa
statsråden og understreket at dette er
den viktigste stortingsmeldingen han
har presentert som kulturminister.

På NDF-kontoret i Oslo var det åpent hus og Kultur- og kirkeministerens
budskap om norsk tegnspråk blefliret med champagne. Generalsekretæren
fjller opp glassene tilforbundsleder ogforbundsstyremedlem Irene Greftegreff

Ja, det var ikke bare den viktigste mel
dingen, men også den beste, ifølge Trond
Giske.

- Vi har skrevet mange tusen sider med
stortingsmeldinger i departementet,
men dette er det beste vi har laget, skrøt
statsråden.

Og vi er helt enige. Da tenker vi ikke
bare på det som omhandler norsk tegn
språk, men hele meldingen er leseverdig
og interessant og full av visjoner for de
norske språkene. Det er en tydelig og of
fensiv melding, som Kulturdepartemen
tet fortjener terningkast seks for.

Statsråden gjorde oppmerksom på at vi
ikke har en egen språklov i Norge. Det
finnes tre lover som omtaler språk og
språkbruk: Lov om språkbruk i offentlig
tjeneste, sameloven og lov om stedsnavn.

Det er behov for en allmenn språklov
for alle norske språk, først og fremst for
å ivareta språkene, som er det viktigste
kulturutrrykket folk har.

Meldingen foreslår også at Stortinger
hvert 4. år skal få diskutere de norske
språkenes utvikling og oppfølging. Det
er er enormt fremskritt for norsk tegn
språk å komme inn i det gode språksel
skap på en slik måte.

Vil få flertall på Stortinget
I meldingen foreslår altså Kulturdeparte
mentet at Stortinget vedtar en språklov.
En lov som slår fast at de to hovedsprå
kene i landet skal være norsk bokmål og
nynorsk. Dessuten skal loven gi plass til
egne paragrafer for samisk, gamle og nye
minoritetsspråk og norsk tegnspråk.
Stortingsmeldingen vil bli lagt fram til
debatt i Stortinget før jul, men det er al-

lerede nå klart at forslagene i meldingen
om norsk tegnspråk vil få flertall. De
tre regjeringspartiene A, SV og SP har
alene flertall på Stortinger. Dessuten har
de tre opposisjonspartiene H, KRF og
V lenge gått inn for at norsk tegnspråk
skal lovfestes som offisielt språk, senest
ved budsjettbehandlingen på Stortinget
i 2007. Også FrP støtter statushevnin
gen for norsk tegnspråk, som partiets
talsmann i kulturkomiteen, Ulf Erik
Knudsen sier til DT:

- Vi forstår døves glede over stortings
meldingen. FrP står selvfølgelig ved sitt
ønske om å heve statusen til norsk tegn
språk. Særlig er vi opptatt av tilgjengelig
het til offentlig informasjon.

Leder av kulturkomiteen på Stortinget,
May-Helen M. Grimstad. KrF, sier i en
kommentar:
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Gjennombrudd for norsk tegnspråk

Språkpolitisk perspektiv
Det er interessant å merke seg hva
meldingen sier om norsk tegnspråk i et
språkpolitisk perspektiv.
«Fordi tegnspråket i utgangspunktet er
et språk som er utviklet til bruk for men
nesker med en nedsatt funksjonsevne,
kan det være en fare for at språker blir
sett på som et hjelpespråk. Et slikt syn
kan trolig også forklare at de som har
brukt regnspråk, ofte har blitt sett ned på
av majoritetssamfunner.
Gradvis har det likevel vokst frem større

Språkrådet
Språkrådet vi få et utvidet ansvars- og
arbeidsområde i forhold til den nye
norske språkloven. I stortingsmeldin
gen slås det fast at Språkrådet også
skal ha det overordnete ansvaret for
norsk tegnspråk og at det skal ansettes
tegnspråkkonsulent(er). Direktør for
Språkrådet Sylfest Lomheim har hatt
nær kontakt med NDF det siste året og
kjenner godt til situasjonen for norsk
tegnspråk.

det lettere å søke offisielle midler og
lignende, sier Giske.

Praktiske konsekvenser?
Kultur- og\:irkeminister Trond Giske
sier i et intervju med Avisenes Nyhets
byrå blant annet:
- Språk utvikler seg hele tiden, og det
gjør også tegnspråket. Så dette er helt
klart et kulturområde vi må ta vare på.
Første skritt er å gi det en sterkere of
fisiell status, noe som i ettertid vil gjøre

talt varmest for en heving av statusen for
norsk tegnspråk. Hun sier:

Når kommer språkloven?
Debatten om stortingsmeldingen om
«Mål og mening» vil være viktig for
utformingen av den norske språkloven.
Selve språkloven vil ventelig bli vedtatt i
2009.

- Vi i V, H og KRF kan nå si ~elkommen
etter til regjeringspartiene. Stortingsmel
dingen slår nå endelig fast at tegnspråk
er et fullverdig språk som skal forankres i
den offisielle norske språkloven. Venstre
har lenge kjempet for at tegnspråk skal
få fullverdig status, og vi har gang på
gang påpekt dette overfor kulturminister
Trond Giske.

St.meld. nr. 3S
(2007-2008)

Mål og meining

Ein heilskapleg nO<sk sprnkpolitikk

DET KONCHEG'I
"'ULTUR.OG~ARTEMElIT

- Jeg gleder meg sammen med døve over
at statusen til norsk tegnspråk heves. KrF
mener at norsk tegnspråk er et fullverdig
språk, og vil gå offensivt inn i denne
saken.
Stortingsrepresentant Trine Skei-Grande,
V, har vært en av de politikerne som har

Det ble trangt på møterommet til NDF i Oslo, vi ser blant annet fra venstre Torill Lorentzen, Sonja Erlenkamp, Hege Lønning, Astrid Sund, Vigdis
Peterson og Mira Zuckertmann. Mannen fOran er Thomas Thomassen, fOtografpå Døves Media som bøyer seg, ikke fOr damene, men fOr å filme.
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Gjennombrudd for norsk tegnspråk

innsikt i at tegnspråk er et fullverdig
språk på linje med andre språk. Tegn
språk må ikke sees på som en kommu
nikasjonsmetode for mennesker med
nedsatt funksjonsevner, men som ett av
flere språk som blir brukt i et flerspråklig
samfunn.
I denne meldingen - som skal legge
grunnlaget for en helhetlig og sektorover
gripende språkpolitikk - er det naturlig
nok dette språkpolitiske perspektivet som
står i forgrunnen.
Med utgangspunkt i et slikt perspektiv
må vi slå fast at tegnspråk har en grunn
leggende verdi i seg selv, blant annet som
identitetsmerke og ekte kulturuttrykk for
en språklig minoritet i det norske sam
funnet. Det norske tegnspråket er også et
genuint norsk språk, en del av den norske
kulturarven og ikke minst en del av det
språklige mangfoldet i landet som vi alle
har en spesiell plikt til å ta være på.»

Språkrådetflr en viktigfunksjon for norsk tegnspråk fremover. Her har direktør Sylfest Lomheim
fltt blomster av forbundsleder Hanne B. Kvitvær oggeneralsekretær Paal Richard Peterson.

Stor glede rundt bordet, vi ser blant annet foran [ne Lorentzen og videre til venstre Paul Helland,
Asbjørn Midtskogen, Christian Flørenes og Dmitry Katsnelson.

Språkbank
Det mest kostbare tiltaket som foreslås
i språkmeldingen er opprettelsen aven
nasjonal språkbank som kan komme til å
koste opp mot 100 millioner kroner.
- En språkbank er en digitallydbank
med innspilling av alle norske dialekter.
Den skal kunne brukes aven datamaskin
til å gjenkjenne ord, og skal kunne forstå
min trøndersk like godt som dialekten til
Sylfest, forklarte Giske på pressekonfe
ransen og siktet til direktør i språkrådet
Sylfest Lomheim som med stor glede
fulgte presentasjonen fra salen.
Det statsråden sier er viktig med tanke
på også å få til en datateknologi som kan
oversette fra talespråk til skriftspråk og
bli. til glede for døve for eksempel ved
teksting av tv-programmer. Se omtale av
Den norske språkbanken på side 7.

Internasjonalt ansvar
I tillegg til å gi norsk tegnspråk høyere
status i Norge peker språkmeldingen
på at det er behov for å arbeide interna
sjonalt for å gi tegnspråkene generelt en
sterkere folkerettslig stilling. Det er langt
fram før de mange nasjonale tegnsprå
kene kan drømme om å få språket sitt
lovforankret. Derfor er det ekstra glede
lig at statsråd Trond Giske vil engasjere
seg i dette. Det er nettopp den typen so
lidaritetsarbeid statsrådens politiske parti
er bygget på og som det store flertallet i

den norske velferdsstaten støtter opp om
uansett politisk tilhørighet.

Og hva så?
Med lovforankret anerkjennelse av norsk
tegnspråk er grunnmuren på plass for å
utvikle et mer tilgjengelig samfunn for
døve. Da tenker vi blant annet på flere
tegnspråklige tv-programmer, flere tol
kete tv-programmer, visuell informasjon
i offentlige rom, et bredere kulturtilbud,

en styrket tolketjeneste, en tryggere el
dreomsorg osv. Som kultur- og kirkemi
nister Trond Giske selv sier vil en sterkere
status for norsk tegnspråk gjøre det
lettere å søke om offentlige midler. En
språklov som inkluderer norsk tegnspråk
vil ikke bety at døves situasjon straks
blir forandret til det bedre, men den er
et middel til å lage en både kortsiktig og
langsiktig strategi og opptrappingsplan
for mange områder.
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Kultur- og kirkeminister Trond Giske fortjener ros for departemen
tets grundige stortingsmelding om norske språk, der norsk tegnspråk
for første gang er med i det gode norske språkselskapet. Arbeidet

med Den norske språkbank kan også bli til glede fOr døve, ved at
det blir teknisk mulig å oversette ulike norske talespråklige dia

lekter til skriftspråk, for eksempel som tekst i tv-programmer.

* bringe Norge på linje med tilsvarende
initiativ i land vi liker å sammenligne
oss med,

* gjøre Norge i stand til å ta i mot pro
gram- og maskinvare som i tiltagende
grad blir utstyrt med taleteknologiske
løsninger så vi slipper å snakke engelsk
ut i luften på arbeidet og hjemme,

* og således være et vesentlig bidrag til
styrking av norsk språk i den globali
serte språksituasjon der små språk står
undet press fra koloniserende språk
(det vil si i første rekke engelsk).

Døve er opptatt aven utvikling av
oversettertjeneste fra tale til tekst. En slik
tjeneste må ha tilgang til språktekno
logiske ressurser. Først med en operativ
norsk språkbank vil denne tjenesten
kunne yte hele befolkningen teksting
med tilstrekkelig kvalitet uavhengig av
dialekter landet over.

like lite som en språkbank i seg selv kan
gi noe som helst til døve uten at nødven
dig programvare bruker språkbankens
ressurser for å oversette mellom tale og
tekst.
Poenget er at anvendelser i det offentlige
og markedet må ha tilgang til de samme
ressursene, slik at all programvare og
applikasjoner virker på samme grunnlag.
Derfor vil staten nå etablere en felles
norsk språkbank. Tiltaket vil både

DT har utfordret kulturdepartementet til å gi en
nærmere forklaring på hva Den norske språkban
ken egentlig er og om den får noen betydning
for det arbeidet som drives av Kulturdeparte
mentet, NRK og TV2 for å få til oversettelse
direkte fra talespråk til skriftspråk? Departe
mentets svar er så godt og informativt at vi
gjengir det i sin helhet.

Den norske O

sprak
Banken

rasjonelt at dette gjøres sentralt ett sted, i
stedet for at ulike aktører skal skape egne
samlinger. Slike egenskapte samlinger
blir sjelden gode nok, og i så fall vil utvi
klingskostnadene gjøre produktene som
skal bruke dem, veldig dyre.
Den norske språkbanken skal være en
standardisert, elektronisk språkressurs
for offentlige og kommersielle aktører
som utvikler tjenester og apparater for
det norske samfunn. Det finnes allerede
syntetiske tekst til talestemmer basert på
innspilt stemmemateriale for opplesning
av internett-sider, slik det kan erfares for
eksempel på www.regjeringen.no. Flere
kommersielle aktører ventes å tilby slike
stemmesynteser, liksom det vil komme
flere produkter som kan omdanne tale
til tekst. Sistnevnte er produkter som vil
være særlig nyttige i fjernsyn, der døve og
tunghørte, etter som teknologien utvikler
seg, kan få sågar direktesendte program
tekstet etter ønske.
Forholdet mellom språkbanken og pro
grammene som bruker den vil altså være
som mellom infrastruktur og bruk av
den, liksom mellom veiene og trafikken.
Trafikken gjør ikke veiene overflødige,

Som det tør fremgå av omtalen aven
norsk språkbank i stortingsmelding nr.
35 «Mål og meining» (Språkmeldingen),
må vi skille mellom språkbanken og
bruken av språkbanken. I der følgende
skal vi forsøke å vise at språkbanken
ikke erstatter NRK og TV2s prosjekt,
og dertil at dette prosjektet trenger en
språkbank.
En norsk språkbank skal bli en kvalitets
sikret, standardisert samling av norske
språkteknologiske ressurser. Språktekno
logiske ressurser omfatter i første rekke
innlest tale, kobling til ordbøker og
operasjonalisert lingvistisk forskning. I
seg selv er de språkteknologiske data
ene verdiløse, liksom pengene liggende i
bankens hvelver det.
De språkteknologiske ressurser får sin
verdi gjennom bruken av dem i datapro
gram til styring av maskiner, til å kon
vertere tale til tekst og tekst til tale, og til
videre lingvistisk forskning for eksempel
for utvikling av semantisk tolkende søke
funksjoner på internett.
Men det koster mye tid og penger å
samle og bearbeide de språklige data som
utgjør språkbankens «innskudd". Det er
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Likemannskurs
for seniorer

helge.herland@doveforbundet.no

sissel.gjoen@doveforbundet.no

Før sommerferien gjennom
førte NDF et likemannskurs
i Bergen for aktive i døve
foreningenes seniorgrupper.
Leder i NDFs seniorpolitiske
utvalg Svein Sundkvist åpnet
kurset. Han sa at det er viktig
for seniorpolitiske utvalg å
kjenne til situasjonen i fore
ningene og de tilbudene som
finnes lokalt. Da har vi et
grunnlag for å jobbe videre
interessepolitisk. I runden av
rapporter fra de lokale seni
orgruppene på kurset har vi
plukket ut noen av de spørs
målene som skapte debatt.

Foran fra venstre: Sissel Gjøen, NDF, Ingrid Bodin, NDF, Gunhild Pedersen, Stavanger, Unni
Arnesen, Oslo, Erna Nilsen, Romerike og Kate Mostervik, Hedmark. Bak fra venstre: Jarle Lid,
NDF, Svein Sundkvist, NDF, Torstein Ekerbakke, Oslo Bjørn Arnesen, Telemark, Oslo, Bjørn
Myran, Tondheim, Sverre Johansen, Bergen, LeifGunnar Kvernberg, Møre og Romsdal, Lorents
Ness, Møre og Romsdal, Bjørn Halvorsen, Telemark, Erling Buanes, Bergen, Jørgen Bjerg, Vestfold,
Henrik Hansen, Trondheim ogArnulfPedersen, Stavanger.

Sagt i debatten
- Noen foreninger pekte på problemet
med å få Byttet døve som mot sin vilje
har sykehjemsplass i mindre kommuner
i et miljø uten tegnspråk, til en av de
store byene som kan tilby sykehjemsplass
i et tegnspråklig miljø. Flere konkrete
saker ble nevnt som eksempler på kom
muner som ikke vil betale ekstra for
sykehjemsplass i andre kommuner.
Så lenge kommunene selv har ledige
sykehjemsplasser er det veldig vanskelig å
argumentere for at døve trenger et sosialt
miljø der de forstår og blir forstått. Kom
munene forstår ikke døves situasjon og
behov.

- Når vi kjenner til døve som bor på
sykehjem, uten tegnspråkmiljø, må døve
som er heldige og får være friske bli mye
Binkere til å dra på besøk.

- Er vi bevisste nok på å dra de ensomme
inn i seniorgruppene? Passer vi ekstra
på de som mister ektefellen, de kan få
problemer med å komme seg til våre
samlinger.

- Det er ikke hyggelig å få hjemmehjel
pere som man ikke kan prate med inn i
egen leilighet.

- Mange eldre døve er spesielr ensomme i
feriene, derfor er det synd at alle tilbu
dene stenger da!

- Flere foreninger er glade for likemanns
midlene fra NDF. Disse pengene blir
brukt til hjemmebesøk og oppsøkende
virksomhet blant eldre døve.

- I mindre foreninger er det vanskelig
med egne seniorgrupper, de eldre er først
og fremst en del av døveforeningen og
ikke aven egen seniorforening.

- Eldrebølgen kommer og vi må være
klare til å møte behovene. Det er stort
behov for Bere sykehjem for døve i tegn
språklige miljøer.

Aktiv trim
- Oslo Døves seniorgruppe har hver
tirsdag et opplegg som kalles «60pluss».
Da veksler de på å arrangere aktiviteter
som stavgang, vanngymnastikk, pilates,
dans, innetrening, med mer. «60pluss»
får bra støtte fra kommunen. Det er Oslo
idrettskrets som står bak opprettelsen av
tilbudet og det er ca. 40 slike grupper i
Oslo. Døves seniorgruppe har opprettet
egen gruppe på tvers av bydelene, noe de
fikk gjennomslag for i kommunen. «Oslo

døves 60pluss» får kommunale tilskudd
til staver og annet utstyr, leie av haller
og instruktørlønn. Gruppen arrangerer
stavrurer forskjellige steder i Oslo med
instruktør og lærer ulike teknikker. Det
er også foredrag om kosthold. Også døve
fra Oslo omegnskommune er hjertelig
velkommen til denne aktiviteten!

Mange deltakere på likemannskurset
ønsket en tilsvarende ordning for sin
egen seniorgruppe, derfor sjekker de nå
med idrettskretsene i egne fylker om de
har samme tilbud for «60pluss» som Oslo
har. En annen mulighet er at seniorgrup
pen etablerer tilbudet uten kommunal
støtte.

Spennende forelesninger
Svein Sundkvist kunne ønske forele
sere fra Oslo, Trondheim, Danmark
og verrskapsbyen Bergen velkommen
tillikemannskurset. Han minnet om
NDFs resolusjon fra landsmøtet 2007
til Helse- og omsorgsdepartementet, om
eldre døves rett til å velge sykehjemsplass
i tegnspråkmiljø. Livskvalitet er noe som
hver og en definerer ut fra seg selv og
egne behov, sa han. Vi må unngå at døve
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havner i isolasjon og ensomhet. Inter
kommunale tilbud bør utvikles i mindre
kommuner, på den måten kan man skape
tegnspråktilbud og samtidig ivareta nær
het til hjem og familie. Døveforeningene
bør sette eldresaken på dagsorden og
presse på for at det lokalt finnes gode nok
omsorgstilbud, sa han bl.a.

Havsteinekra helse og velferdssenter,
som er Trondheim kommunes nye
tilbud, ble presentert av Beate Linge og
Markus Isakka. Trondheim kommune
har en helhetlig plan for kommunens
tilbud til eldre. Tilbuder til døve og døv
blinde innbefatter eget rådgivningskon
tor, dagsenter, hjemmetjeneste, omsorgs
boliger og sykehjem. Kommunen har
gått fra å ha et tradisjonelt gamlehjem
til en politikk som innbefatter helhets
tekning for døve og døvblinde - der alle
har rett til et aktivt og meningsfylt liv,
sa de to foredragsholderne - mens alle
kursdeltakerne tenkte at det var i Trond
heim man skulle bodd. Basisen for alle
de kommunale tilbudene i Trondheim
er at tjenestene skal gis på tegnspråk,
målet er at alle som jobber med døve skal
beherske tegnspråk og der er kommunen
allerede kommet langt på vei. Tegnspråk
kompetanse gir lønnskompensasjon!
Sykehjemmet på Havsteinekra har 24
plasser som er øremerket for døve og
døvblinde. Kommunene utenfor Trond
heim kan kjøpe plasser, og prisen er den
samme som det kommunenes egne tilbud
koster. Alle sykehjemsplassene er opptatt
per i dag.

Døves Tidsskrift vil senere komme
med en egen reportasje fra tilbudene i
Trondheim, for det er opplagt at andre
kommuner har mye å lære av trønderne.

St. Hanshaugen omsorgssenters tilbud
i Oslo kommune ble presentert av Eli
Lillevik. St. Hanshaugen er et tidli-
gere kommunalt drevet sykehjem som
bystyret har privatisert, og som nå drives
av stiftelsen Carema. Sykehjemmet har
totalt 85 plasser, hvorav 9 plasser for døve
og alle plassene er besatt. Stedet er helt
nyoppusset og alle beboerne har eget
rom med bad. Trivsel er viktig og de har
felles arrangementer i kantinen. Gjen
nomsnittsalderen for pasientene er høy
og sykehjemmet mangler fremdeles en

Markus lsakka og Beate Lingefra Havsteinekra
-...\·helse og velferdssenter, Trondheim.

"

del hjelpemidler etter innflyttingen. Det
arrangeres tegnspråkkurs for ansatte.

Rådgivningskontoret for hørselshemme
de i Oslo kommune ble startet allerede
i 1972, fortalte Mari Eggen og Frøydis
Mørk, som begge jobber der. Fra å være
3 ansatte er de nå 15 personer som jobber
på kontoret. Noen driver med prosjektar
beid knyttet til kartlegging av behov, det
er lege og helsesøster ansatt, to audiope
dagoger driver utprøving av hjelpemidler.
Hjemmehjelpstjenesten har tre ansatte,
to av dem er døve, og det er registrert 25
brukere bosatt i 10 bydeler i Oslo.

Døve har også valgmuligheter, de kan
velge private tilbud. Mange eldre bruker
eldresenteret også til hjelp for eksem
pel for å lese brev osv. Døvblinde får
automatisk denne tjenesten av hjemme
hjelpen.

Den største brukergruppen av rådgiv
ningskontoret er tunghørte. Det kommer
også folk fra andre kommuner. Vi tar i
mot og vurderer hvert enkelt tilfelle og
veileder eventuelt videre i det kommu
nale apparatet, fortalte de to fra rådgiv
ningskontoret.

Rådgivningskontoret for hørselshem
mede i Bergen, ble presentert av Norunn
Kalvenes. Kontoret er forholdsvis nytt,
det har vært drevet i 2,5 år. Kontoret gir
tilbud til alle døve, tunghørte og døv
blinde i Bergen kommune. Det er mange
ulike arbeidsområder og store utfordrin
ger, for eksempel oppgaver som å følge til
lege (som veiledertjeneste), til offentlige
kontorer - eller hjelp til å bestille tolk.
Flere og flere brukere er innvandrere,

ofte er de analfabeter. Vi gir informasjon
om tekniske hjelpemidler og hjelper med
søknader. Det er forvaltningsenhet i hver
bydel som avgjør om sykehjemsplasser,
men vi hjelper med søknader og koordi
nerer hjemmehjelptjenesten. Målet er å
sikre at alle døve, tunghørte og døvblinde
får riktig og god behandling i kommu
nen. Vi er et lavterskeltilbud, med sikker
åpningstid fra kl. 10 - 14. Vi har kontakt
med Statped og Hordaland fylkes syns
og audiopedagogtjeneste. Dessuten har vi
god kontakt med de lokale foreningene
til HLF og Bergen døvesenter.

Konows senter sitt tilbud ble presentert
av Tone Høylandskjær Hun understreket
betydningen aven verdig alderdom for
døve. Målet i eldreomsorgen er at alle
skal føle seg trygge på at de får hjelp
når helsen svikter, men vi vet at døve er
underforbrukere av offentlige tjenester.
Kommunene har ansvar for at alle som
har behov for pleie- og omsorgstjenester
skal få dette. Funksjonshemmede skal ha
full deltakelse og likestilling i samfunnet.
Kommunene skal organisere tilbudet.
Hun viste til rundskriv om kvalitet i
pleie- og omsorgstjenestene. Døve og
døvblinde skal ha en god alderdom med
kommunikasjon og tilhørighet i eget
miljø - ikke isoleres på sykehjem for
hørende. I dag gir Konows senter tilbud
om bofellesskap til utviklingshemmede
i eget hus i Kalfarveien. Like ved siden
av ligger sykehjemmet, der de vektlegger
kommunikasjon og samtalens betydning.
Og som nærmeste naboer har Konows
senter døvesenteret og døvekirken.

Kommunale sykehjemsplasset i Bergen
koster ca kr 500 000 årlig, men vi kan
aldri matche den prisen, sa Høyland
skjær. Vi hat 20 sykehjemsplasser, de
er dyre i drift, vi driver dårlig butikk,
mener kommunen. Vi har hatt mange og
lange diskusjoner med kommunene om
oppholdspris på sykehjemmet, men blir
ikke enige.
For pasienter på sykehjem går 75 % av
alderspensjonen til kommunen, mens pa
sienten selv beholder 25 % som lomme
penger. For minstepensjonister betyr det
at de har ca 2000 i måneden til personlig
bruk. Kommunen trekker også 85 % av
andre inntekter, for eksempel avkastning
på sparing.
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Det er viktig at man hele tiden serter seg
nye mål. Nå skal Ulleruphus kjøpe egen
buss og de vil ansette egen «husrolk». Ak
kurat det siste har utløst lange diskusjo
ner, fordi de er redd for at det går utover
tegnspråkkompetansen til de hørende
ansatte.

200 000 i to år til tegnspråkkurs for de
ansatte. De har også mortart kr 400 000
til monirorer til hver døv beboer, slik at
de ser hvem som ringer på døren. Krarup
og Jensen fremholdt at det alltid er viktig
å ligge foran når det er privat tilbud, det
må være en forskjell fra de kommunale
tilbudene.

Lilly Krarup ogJytteJensen fra Ulleruphus i
Fredericia, Danmark.

Hva med neste år?
Årets likemannskurs ble arrangert i for
kant av Eldre Døves Kulturtreff. Treffet
ble så vellykket at mange vil ha Bergen
som fast arrangør, skal da også likemann
streffene legges fast til Bergen? Samtidig
er mange nysgjerrige på å se det flotte
tilbudet som Trondheim kommune har,
kanskje likemannskurset kan avholdes
der? Kan kurset skilles fra kulturtreffet?
Eller kan kurset legges en dag tidligere,
slik at det ikke blir så hektisk med det
påfølgende kulturtreffet?

Svein Sundkvist oppsummerte likemann
skurset og lovde at NDFs seniorpolitiske
utvalg vil gå videre med de signalene som
fremkom på kurset. På vårt neste møte
vil vi diskutere likemannskurset i 2009,
både når det gjelder valg av sted og tema.
De lokale gruppene er velkommen til å
sende innspill om derte til NDF, avslut
tet Sundkvist.

Ulleruphus i Fredericia, Danmark
ble presentert av Lilly Krarup og Jyrte
Jensen. Fredericia står sterkt blant døve,
fordi den første døveskolen var her. Ul
leruphus ble stiftet i 1977 som en privat
stiftelse. Styret har flertall av døve og
Danske Døves Landsforbund utpeker
fire styremedlemmer, hvorav leder- og
Fredricia kommune utpeker to. Døve
forbundet har vært bevisste på å forklare
og informere kommunene om hvorfor
tegnspråkmiljø er viktig for døve. Bebo
erne får mat fra sentralkjøkken med lokal
tilpasning. De arrangerer «fremtidens
verksted» - hvor de kaster frem ideer og
visjoner. Det er viktig å alltid tenke nyrt,
virksomhetsplanene lages av alle ansarte.
De har klart å oppnå større personalloja
litet og sykefraværet har sunket. Bebo
erne involveres mye og pårørende deltar i
formelle og uformelle samtaler.
Bygningene er opprustet for ca. 60 mil
lioner kroner og gjort til en mye mer
funksjonell og trivelig plass. Det er 45
plasser - som rilbys eldre døve fra hele
landet. Beboerne betaler husleie, mat
og døgnpleie. Der er nesten bare døve
som bor der i dag. Det er fellesareal med
frisør, forpleie, kiosk osv. Der er rotalt
72 ansatte, ekstrahjelp en halv time hver
dag fordi døve ikke kan ikke prate og
støvsuge samtidig. Det er mulig å velge
døv hjemmehjelp.

Julaften holdes der åpent for alle som øn
sker å feire sammen med andre, i fjor var
det 70 til stede. Ulleruphus har fårt kr.

Under den videre diskusjonen fremkom
det behov for en avklaring av begreper,
da der viste seg at dagsenter i Trondheim
ikke var det samme som dagsenter i
Oslo.

Bergen kommune har ikke regn
språkkyndige hjemmehjelpere. Få blir
lenge i derte yrker - derfor er det vanske
lig med opplæring.

Sykehjem - beboerne er syke og har
behov for pleie og omsorg.

Omsorgsbolig - skille mellom privat og
offentlig. Noen med hjelp, andre uten,
noen med alarmsystemer. Noen har
også innskudd. Omsorgsboliger er ikke
aldersbetinget

Seniorleiligheter - omtrent som om
sorgsboliger, men mer selvstendig Hver
kommune har egne regler, og det er indi
viduelle behov for tilpasset løsning

Eldresenter - kommunalt tilbud, frirt
for alle - ingen krav om vedtak eller
betaling. Kurstilbud drives frivillig. Har
også transportordning.

Dagsenter - kommunalt tilbud og bru
kerne må ha vedtak fra et forvaltnings
organ. Må være svake for å få slikt tilbud.

Dagsenteret i Trondheim er mer en mel
lomting mellom dagsenter og eldresenter.
Bergen kommune har ikke tilbud til
eldre døve. Oslo er veldig klar på vedtak
når det gjelder dagsenter.

NDFs eldrepolitiske utvalg, fra vensre Ingrid Bodin, Sissel Gjøen, Svein Sundkvist ogJarle Lid.
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DEBATT

Fortrinnsrett
for døve ansatte?
Statlige arbeidsgivere har plikt til å innkalle minst en kvalifisert funksjonshemmet arbeidssøker
til intervju. Bør den samme regelen innføres frivillig av bedrifter der norsk tegnspråk er dag
ligspråket? Bør for eksempel minst en døv søker innkalles når CSS (Conrad Svendsen Senter)
ansetter nye medarbeidere?

Reagerte på å bli oversett
Dan Terje Pedersen søkte i vår på en stil
ling som assisterende vedlikeholdsleder
på ess, men fikk ikke jobben - men det
han reagerer på er ai han ikke en gang
ble innkalt til intervju.

.' ,, "

- Jeg reagerer på ansettelsesprosessen. ,;',,;

Etter som jeg vet var det 14 søkere til
stillingen, 2 av disse var døve. 4 hørende
søkere ble innkalt til intervju, ingen av
oss døve ble intervjuet. Jeg opplever det
skuffende at jeg ikke en gang blir invitert
til et intervju. Signobedriftene har sagt
at de vil ansette flere døve, forteller
Pedersen.

- De siste 8 årene har jeg arbeidet som
vaktmester, nå ved Enerhaugen boretts
lag i Oslo, der jeg trives godt. Jeg har
eksamen fra vaktmesterskoien, og jeg
mener ellers jeg oppfyller de kravene som
ess nevner i sin utlysningstekst. Etter
yrkesskolen for døve i Bergen har jeg en
allsidig yrkeserfaring. Jeg har allrid hatt
jobb og jeg kan en del om det meste. Jeg
liker å fikse saker, og orden og ryddighet
er viktig i min jobb.

Det Pedersen ikke forteller er at boretts
laget nylig vant en premie på kr. 180.000
fordi han som vaktmester utarbeidet en
plan for strømsparing som gikk helt til
topps i konkurranse med mange andre
borettslag.

- Hvorfor vil du slutte som vaktmester i
borettslaget når du trives der?
- Jeg er godt voksen og har alltid arbeidet
i et talespråklig miljø. Det fristet meg å

Dan Terje Pedersen føler segforbigått fordi han
ikke ble innkalt til intervju da ess ansatte ny
assisterende vedlikeholdsleder.

avslutte yrkeslivet i er tegnspråklig miljø,
jeg kjenner flere som jobber på ess og
tenkre det kunne være en fin utfordring
for meg.

Dan Terje Pedersen er fullt tospråklig
med norsk tegnspråk og norsk skriftspråk
og talespråk.

ess kommenterer
Direktør på ess Rune Baardsen gir
denne kommentaren til ansettelsen.
- Vi lyste ut en stilling som assisterende
vedlikeholdsleder. Vi hadde flere krav
til denne stillingen, bl.a, utdanning som
elektri ker, håndverker eller vaktmester-

skolen - førerkort klasse B - erfaring i
bruk av pe I SD anlegg som arbeidsverk
tøy - god teknisk forståelse og relevant
erfaring fra teknisk drift av større bygg.

-ess ønsker døve ansatte i alle deler av
organisasjonen vår. Av de fem stillingene
som vi for tiden har på vedlikeholdsavde
lingen vår er det to døve medarbeidere.

- Burde dere ikke på samme måte som
statlige bedrifter innkalt minst en funk
sjonshemmet, i dette tilfelle en døv til
intervju?
- Vi innkaller til intervju de vi anser som
best kompetente til stillingen som skal
besettes. Vi har ingen policy på at døve
skal innkalles dersom det er andre som
er bedre kvalifiserte til stillingen. Men vi
ønsker som sagt å tilsette døve som har
den kompetansen som vi er ute etter.

Rune Baardsen forteller at ess i årene
framover skal gjennomføre flere omfar
tende byggeprosjekter. Den personen
som nå ble tilsatt har fagbrev som elektri
ker. Det er vikrig for oss i forhold til de
oppgavene som må ivaretas i byggeperio
den, mener han.

Direktør Rune Baardsen på ess mener at de
ikke har noe spesielt ansvar for å innkalle døve
søkere til intervju.
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Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven

Fra 1. januar 2009 blir det forbudt ved lov å diskriminere funksjonshemmede i Norge. Dis
kriminerings- og tilgjengelighetsloven som ble vedtatt i Stortinget den 10. juni sier blant annet
at direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Direkte
diskriminering er handlinger eller bestemmelser som bevisst utelater mennesker med nedsatt
funksjonsevne eller behandler disse dårlig. Indirekte diskriminering handler ofte om manglende
tilgjengelighet.

Tekst. Hilde Haualand

Direkte diskriminering
er ofte lett å oppdage eller merke. Der
er også vedtatt et absolutt forbud mot
ttakassering, det vil si handljrtger som
virker krenkende, støtende, nedverdi
gende eller ydmykende.

Indirekte diskriminering
er ofte vanskeligere å oppdage uten vi
dere, men konsekvensen kan likevel være
utestengelse eller ekskludering av mange
mennesker. Dette kan for eksempel være
måter bygninger og utearealer er planlagt
og bygget - og tekniske løsninger som er
ubrukelige for mennesker som for eksem
pel ikke ser eller hører. Eksempler kan
være bygninger uten heis eller der det
bare er trapp for å komme inn, automa
ter der man må se skjermen for å kunne
bruke den, fortauskanter uten senking,
informasjon som bare gis over høyttalere
og så videre. Selv om de som planlegger
ikke har tenkt på at den løsningen som
velges ikke kan brukes av alle, blir slike
utilgjengelige løsninger etter den nye
loven ikke lenger tillatt.

Et viktig begrep for å få slutt på inciirekre
diskriminering er universell utforming.
Det er i lovens § 9 definert som «utfor
ming eller tilrettelegging av hovedløs
ningen i de fysiske forholdene slik at
virksomhetens alminnelige funksjon
kan benyttes av flest mulig». Universell
utforming av bygninger og uteområder
blir beskrevet i pJan- og bygningsloven.
Når det gjelder informasjons- og kom
munikasjonsteknologi (IKT), sier loven
at nye IKT-løsninger som skal brukes av
allmennheten, skal være universelt utfor
met innen 1. juli 2011, mens eksisterende
løsninger skal være universelt utformet

innen 1. januar 2021. Eksisterende
bygninger og uteområder har derimot
ikke fått noen tidsfrist for når de skal bli
tilgjengelige, og dette mener mange er en
stor svakhet ved loven.

En annen svakhet med loven, kanskje
spesielt sett med døves øyne, er at varer
og tjenester ikke er inkludert i loven.
Barne- og likestillingsdepartementet
har sagt at dette skal utredes nærmere,
sammen med kravene til tegnspråktol
king og teksting av TV-programmer.
Døve har sjelden problemer med å bevege
seg rundt i byen eller i ulike bygninger,
og møter først problemer i møter med
andre mennesker, for eKsempel folk som
skal utføre en tjeneste. Det blir med
andre ord ikke noe krav om at tjenes-

tetilbydere må skaffe tolk eller kunne
tilby skriftlig eller tegnspråklig informa
sjon. Dessuten er informasjon utelatt
fra definisjonen av fysiske forhold. Bare
informasjon som er nødvendig for å
benytte seg av fysiske forhold er tatt med
(for eksempel informasjon om togtider),
mens offentlig informasjon som lover,
regler, tjenester og tilbud er utelatt. Selv
om Barne- og likestillingsdeparremenret
sier dette skal utredes nærmere, er det
derfor grunn til å tro at døve foreløpig
ikke vil merke så store forbedringer som
følge av Diskriminerings- og tilgjenge
lighetsloven. Det er mulig økt status
for tegnspråk vil bli viktigere for tilgang
til informasjon og tjenester enn denne
loven, men det er det for tidlig å si noe
om foreløpig.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Runde år

80 år
ODDVAR MATHISEN, Son, blir 80 år
12. september.

70 år
ERLING BUANES, Bergen, blir 70 år
10. september.

ODD LANDEHAGEN, Oslo, blir 70 år
10. september.

60 år
ERIK JOHANSEN, Drammen, blir 60
år 31. august.

50 år
KNUT RUNE SALTNES, Sandefjord,
blir 50 år 17. august.

TRUDE JOHNSEN, Mo i Rana, blir 50
år 20. august.

IRENE GREFTEGREFF, Oslo, blir 50
år 25. august.

GEIR HÅVARD TORP, Oslo, blir 50 år
9. september.

Født

LUKAS JOHAN FRASER
ble født 30. mai på Ullevål sykehus.
Olina er blitt stolt storesøster til Lukas!
Hun er veldig flink til å ta vare på sin
lillebror! Hilsen glade og stolte foreldre,
David og Linda Hope Fraser.

Vidar TESSEM
fylte 16 år den 19. juli. Han er en blid å
trivelig gutt som tenker å bli IT-konsu
lent. Vi ønsker han lykke til på ferden og
videre fremover i livet. Hilsen pappa og
Janka

Erik Olav Johansen,
Drammen, fyller 60 år 31. august. Vi
sender en stor gratulasjon til dagen din,
spesielt din datter som er i Canada tenker
på deg. Håper du får en kjempefin dag,
gratulasjonshilsen fra din mor, kone,
barn, svigerbarn og barnebarn.

Konfirmasjons
jubileum
Søndag den 8. juni var 12 av 17 kon
firmantkamerater med noen av sine
partnere samlet på Color Fantasy, en
av verdens største ferger. Turen gikk fra
Oslo til Kiel med retur, og jubileet ble
feiret med festmiddag og sosialt samvær
til ut i de små timer. I Kiel ble det tid til
en tur i sentrum og litt shopping i et ny
delig sommervær. På hjemturen fortsatte
feiringen og de gamle konfirmantene
koste seg i hverandres selskap. De retter
en stor takk til Børre Roås som hadde
tilrettelagt for jubileet.

Nederst fra venstre Børre Roås, Unni Arnesen (Meyer), Astrid Wickstrøm (Sørlie), Ole Elvesveen
og Haldis Høiberg (Framnes). Midterst fra venstre: Berit Kalvenes (Ostnes), Thorbjørg Fiskegård
(Røysland) og Malvin Kvingedal. øverst fra venstre Egil Haugen, Sigmund Ness, Age Lauritzen og
Arne Stenberg.
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NDF-bistand i

* NDF har bistandsprosjekt for døve i Palestina.

* De to prosjektarbeiderne Knut Rune Saltnes og
Toralf M. Ringsø (bildet) har vært på besøk i
landet 20 ganger.

* Prosjektet blir finansiert med midler fra NO
RAD og Adas-alliansen.

* Målet med prosjektet er at døve palestinere skal
få like muligheter og tilgjengelighet i samfunnet
som hørende.

* For å få gjennomslag for dette må det bygges opp
et sterkt palestinsk døveforbund.

konfliktområder
Svakt kunnskapsnivå
- Prosjektet startet i 1999" først som et
samarbeid med Signo. Det første pro- '
sjektåret hadde vi et stort møte for alle
døveforeningene og de var representert
med flere delegater fra hver forening.
Møtet besluttet å opprette en gruppe som
skulle forberede ordinært stiftelsesmøte
for et palestinsk døveforbund. Gruppen
skulle lage statutter, arbeidsprogram og
foreslå kandidater til ulike verv i det nye
forbundet. Vi hadde store forventninger
til dette arbeidet, men da tidsfristen
utløp, hadde de ikke fått til noen ting,
forteller Saltnes og Ringsø.
De peker på at de fleste døve palesti
nerne har fått et dårlig skoletilbud. Det
har vært få skoler og de som har gått
på skole, har sjelden fått mer enn 6 års
skolegang. Undervisningen har ikke
vært godt nok tilpasset døves språklige
behov. De fleste voksne døve har svake
skrive- og leseferdigheter. Dette har gitt
prosjektet store utfordringer.
- Først og fremst har vi lært at all infor
masjon og dialog må skje på tegnspråk.
Derfor har det vært nødvendig med så
mange reiser til Palestina. Det er bedre
med «internasjonalt tegnspråk» enn
palestinsk tolk. Vi har ofte gjort det slik

at Toralf har forelest og så har de som
oppfattet innholdet tegnet til de døve
som ikke oppfattet alt. Vi har brukt lang
tid på å forklare og beskrive, forklarer
Saltnes.

- De døve har i liten grad fått ansvar.
Det er «de gode hjelperne» som har
drevet døveforeningene. De har tatt seg
av alt i forhold til myndigheter, økonomi
og organisering. De døve har kommet
til døveforeningen, deltatt i aktiviteter
og bidratt med praktisk innsats, men
har ikke fått eller tatt reelt ansvar for
foreningens drift. «De gode hjelperne /
tolkene» har gjort en formidabel, frivillig
jobb, men den har ikke bidratt til å øke
døves ansvar eller selvforståelse, utfyller
Ringsø.

Uenighet og posisjonering
Siden mange ikke kan skrive eller lese,
er det sjelden at man lager referat fra
møter. Dette medfører problemer med å
forholde seg til vedtak som for eksempel
styret har fattet. Informasjon må spres
via tegnspråk. Det tar tid og kanskje har
informasjonen endret seg på vei fra den
ene til den andre. Bestemmelser tas fra
dag til dag og det er de medlemmene

som er til stede i døveforeningen som får
være med å bestemme.
- Holdninger, uenighet om vedtak og be
slutninger, innbyrdes kamp om posisjon,
manglende forståelse for organisasjonsar
beid og kunnskapsnivå er de vesentligste
årsakene til at prosjektet målsetting med
å etablere et nasjonalt forbund har tatt
lang tid, sier de to bistandsarbeiderne
som har jobbet med prosjektet i tillegg til
sitt vanlige arbeid.

Møter med utdanningsdepartementet
- Saltnes og Ringsø har hatt utallige
møter med personen som har ansvar for
spesialpedagogikk i undervisningsdepar
tementet. Det er ikke kommet noe særlig
ut av disse møtene, men målet for oss
har vært at de palestinske myndighetene
skulle bevisstgjøres på ansvaret de har for
opplæring av døve ved å finansiere døve
skolene og dermed også sikre kval ireten
på opplæringen. Derimot har vi opp
levd at flere av døveskolene vi har hatt
kontakt med har gjort en del for å bedre
undervisningstilbudet til døve elever.
Flere skoler har utvidet antall klasser og
tatt inn flere elever. Men fremdeles man
gler de mye. De fattigste skolene drives
av frivillige.
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Knut Rune Saltnes, Sandefjord, job
ber som leder av imernasjonalavdeling
på Signo. Toralf Magne Ringsø,
Bergen, er tegnspråkkonsulent ved
Statped Vest. l NDFs jubileumsbok
«Tegnspråkets fremtid - vårt felles
ansvar» kan du lese en artikkel om
prosjektet, ført i pennen av de to
prosjektlederne.

En milepæl nådd
20. august 2007 markerte en milepæl
for prosjektet. Da vedtok døve fra ulike
døveforeninger i Palestina å etablere et
nasjonalt forbund av døve. Foreløpig er
5 døveforeninger medlemmer. Døvefo
reningene i Hebron, Betlehem, Ramal
lah, Nablus og Qalqilia er representert i
styret. Lederne for døveforeningene har
hatt mange møter og de har samarbeidet
om å få til statutter og andre nødvendige
lover og har ordnet alle papirer som skal
til for godkjenning fra myndighetene.

Veien videre
- Prosjektet er planlagt avsluttet ut 20Il.
Det er mange utfordringer å jobbe med
og det er ikke tvil om at døve i Pales
tina har behov for støtte. Vi håper døve
i Norge i mange år framover får mer
informasjon fra Palestina og at vennskap
og støtte vil styrkes og gi gode resultater,
slutter de to prosjektlederne.
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være selektiv og bare oversette det han
syns er viktig. Prosjektlederne har erfart
en betydelig positiv endring i måten døve
palestinere benytter tolk.

19-20 August 2007

Holdningsarbeid
Gjennom informasjon og tolk på TV,
har prosjektet bidratt til å gjøre døve og
tegnspråk mer kjent i samfunnet. En
følge av dette er at det nylig ble ansatt en
døv i Sosialdepartementet. I tillegg ser
vi tydelig vilje i samfunnet til å ta døve
på alvor. Et eksempel er telekommuni
kasjonsfirmaet som satset på å dele ut
mobiltelefonerog SIM-kort til døve fordi
de ville bidra til å øke døves tilgjeng
lighet til kommunikasjon og nyheter.
Nyhetstjenesten til de døve som har fått
SIM-kort finansieres av andre som beta
ler for tjenesten.
Døve prosjektmedarbeidere fra Norge
har vært tydelige rollemodeller i ulike
situasjoner. Døve har bevist at døve kan
arbeide på egenhånd. Dette har gitt dem
inspirasjon og eksempler på hvordan de
kan løse egne utfordringer.

Funded by:

Norwegian Deaf Association "NDA" and Signo foundation

The First conferece for the Paleslinian Deaf Union

Bruk av tolk
Gjennom eksempel, opplæring og disku
sjon har vi vist hvilken rolle tolken har
for døve. Vi har lagt vekt på at budska
pet skal oversettes korrekt og formidles
slik at døve forstår det. Egne tanker
og meninger skal ikke presenters i en
tolkesituasjon. Heller ikke skal tolken

Nå er det alltid en møteleder. Det er en
saksliste og det velges referent. Møtedel
takerne tar hensyn til hverandre og stort
sett tar de ordet etter tur. Når det er be
hov for tolk, opptrer denne mer som vi er
vant til. Tolkene er blitt mer profesjonelle
og tolkebrukerne er blitt mer bevisste på
hvordan de skal bruke tolk.

Organisasjonsarbeid
Prosjektet har gjennomført flere kurs for
styremedlemmer i døveforeningene. Dels
har disse vært gjennomført lokalt, dels av
Saltnes og Ringsø. Hensikten har vært
å gi dem kunnskap om hvordan ulike
verv fungerer og hvordan de best kan
løse oppgavene som demokratisk valgte
personer til styret for foreningen.

Erfaringslæring i Norge
Et vesentlig bidrag for å styrke kunnska
pen om organisasjonsdrift, var besøket
til Norge. En liten gtuppe på 4 delta
gere besøkte landsmøtet i NDF i 2005.
Dette var en helt ny erfaring som lærte
dem mye. Spesielt har døveforeningen i
Hebron forsøkt å sette i verk noe av det
de lærte disse dagene.

Møter og diskusjoner
I tillegg til kursene har prosjektlederne
hatt utallige møter og diskusjoner med
de palestinske døve. I begynnelsen var
disse møtene kaotiske. Folk kom og gikk
som de selv ville. Det var flere til stede
som ikke hadde noen spesiell oppgave og
som ofte forstyrret samtalen ved avbry
telser og kommentarer. Flere snakket
samtidig og det var liten respekt mellom
døve og hørende sin kommunikasjon.
Talespråk ble overfladisk og tilfeldig tol
ket. Etter hvert har prosjektlederne klart
å etablere en viss sttuktur på møtene.

Videreutdanning for lærere
De første årene av prosjektperioden ar
rangerte prosjektet etter- og videreutdan
ning i spesialpedagogikk og tegnspråk.
Her deltok det lærere fra de fleste døve
skolene og de fikk kursbevis. Kurset var
generelt og det var undervisningsdepar
tementet som laget innholdet og pensum.

Tolk på TV
I 2000 og 2001 var situasjonen i Pales
tina svært spent og usikker. Prosjektet
klarte ikke å gjennomføre planlagte
aktiviteter og valgte derfor å kanalisere
midler til oversettelse av nyhetssendinger.
Det var daglige nyhetssendinger på TV
tolket til tegnspråk. For de ekstra mid
lene var det også mulig å utvikle noen få
tv-program for barn.

Av saker prosjektet har oppnådd gjen
nomslag kan nevnes:
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NDF driver prosjekt på Madagaskar der utdanning av tegnspråk

tolker er et viktig områd~.

fikk i slutten av juni sin offisielle godkjenning som tegnspråktolker

på Madagaskar, fra venstre Benza, som også er døveprest, Rivo,

som har ansvar for tolkeutdanningen og Rinja, som har ansvar for

tegnordboken.

••

Jaana fortsetter i Finland
Jaana Keski-Levijoki (bildet) fortset
ter som forbundsleder for Finlands
Døveforbund. Hun ble gjenvalgt på
landsmøte i juni. Landsmøte samlet
30 døveforeninger og 42 delegater til
forhandlingene.
På landsmøte vedtok forbundet en
språkpolitisk uttalelse og et språkpoli
tisk program. Programmet understreker
behovet for å få vedtatt en egen tegn
språklov i Finland. En slik lov vil tette
de hullene som i dag finnes om finsk
tegnspråk i landets lover. I det språk
politiske programmer krever man også
at staten skal ansette personalet som
arbeider med tegnspråk- og språkets
rettigheter.
Det språkpolitiske programmets mål
setning er en styrking av tegnspråkets
stilling og sørvis til tegnspråkbrukere
på alle livets områder.
I en resolusjon fra landsmøte krever
Finlands Døveforbund at Rundradioen
(tilsvarer NRK) som allmennkring
kaster skal gi et større tegnspråklig
tilbud. I dag sendes bare nyheter på
tegnspråk, mens døve også krever
kultur- og aktualitetsprogrammer på

Deafs World på web
Sveriges Dovas Riksforbund (SDR) har i
samarbeid med selskapet Ementrion star
tet Deafs World, som er en elektronisk
møteplass for døve, tunghørte og andre
interesserte.

eget språk. Dessuten peker resolusjonen
på Europaparlamentets vedtak om at
alle tv-program skal tekstes. Forbundet
fotventer at også kommersielle TV-sel
skaper tilbyt tegnspråklige program og
prioriterer tekstingen av finsk talespråk
lige programmer.

I Deafs World kan man treffe nye ven
ner, skrive i forum, blogg, vise film med
mer.
Se mer informasjon på http://www.
deafsworld.com.
Kilde: www.sdrfse

Tegnspråk mellom kolleger
Danske døves folkehøgskole, Cast
berggård, arrangerer for andre gang et
tegnspråkkurs for bedrifter som har døve
ansatte. På kurser får de tilbud om 15
- 30 timers gratis tegnspråkundervis
ning, det er Arbeidsdepartementet som
betaler alle utgiftene.
- Vi på Castberggård har fåtr mange
henvendelser fra bedrifter som er interes
sert i tegnspråkundervisning. Det er
veldig positivt at så mange bedrifter
ønsker tegnspråkundetvisning, det viser
et virkelig ønske om å inkludere døve
på arbeidsplassene, uttaler prosjektleder
Flemming Wang Jensen.
Kilde: www.deafdk

Døv parlamentariker
Presidenten i Nepals Døveforbund,
Raghav Bit Joshi, er valgt inn som
parlamentsmedlem i Nepal. Han er den
første døve som møter i landets høyeste
forsamling og han bruker tegnspråktolk.
Joshi har arbeidet 25 år i døveorganisa
sjonen og døve i Nepal ser det selvsagt
som en stor seier at de er representert i
nasjonalforsamlingen.

Ole Munk Plums minnelegat
Ved Danske Døves Landsforbunds
landsmøte i Odense ble Daniel Vest fra
Fredericia Tegnspråkforening og Maja
Toft fra Tegnspråkforeningen av 1866
tildelt Ole Munk Plums minnelegat. De
fikk prisen for sitt store engasjement i
foteningsarbeidet.
Kilde: www.deafdk
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Sveriges Dovas Riksforbund (SDR) reagerer kraftig på at SVT (tilsvarer vårt
NRK) har bestemt å flytte den tegnspråklige redaksjonen fra Stockholm til Falun.
I en uttalelse sier forbundet blant annet:

Å plassere SVT Tegnspråk til Falun er like misforstått som om man plasserte den
samiske redaksjonen i Malmø. I Malmø finnes det ingen samer, og i Falun finnes
det ingen døve.

Flytting av redaksjon for tegnspråklige
programmer skaper reaksjoner i Sverige Frimerke

med tegnspråksymbol
FN har utgitt flere frimerker med
forskjellige symboler for funksjonshem
mede, blant annet et som viser tegnet
for «kjærlighet». Frimerkene er utgitt
i forbindelse med FNs konvensjon for
mennesker med funksjonshemning.
Tegnet for «love» er nok det samme i de
fleste nasjonale tegnspråkene, og så er
det et tegn som også hørende enkelt kan
forstå.
I FN konvensjonens artikkel 21 står
det blant annet at hvert land har ansvar
for å arbeide aktivt for å anerkjenne og
fremme tegnspråkenes status.
I omtalen av frimerket skriver FN at det
fines hundrevis av tegnspråk i verden. De
fleste land har sitt eget tegnspråk, og flere
land har ulike tegnspråkdialekter.

- Bli sett, ikke hørt!
Den 12. internasjonale fesrivalen for døv
tryllekunstnere er avholdt i California.
Det deltok 48 døve tryllekunstnere fra
Kypros, England, Tyskland, India, Italia,
Japan, Portugal, Russland, Ukraina og
USA. Deltakerne ble premiert i ulike
klasser, dessuten ble det gjennomført et
verksted i tilknytning til festivalen. Nest
tryllekunstnerfestival blir i Italia i 2010,
se informasjon på www.201Owdmfcom
Så håper deltakerne at et land i Skandi
navia vil være arrangør i 2012. Kanskje
noe for Norge? Mottoet for festivalen i
California var «Bli sett, ikke hørt».

I diskusjonen om lokaliseringen av redaksjonen for tegnspråklige programmer har
SDR gjentatte ganger pekt på at programmene må produseres på steder som har
et rikt tegnspråkmiljø. Det er den viktigste forutsetningen for å kunne rekruttere
dyktige døve medarbeidere.

Vedtaket om å flytte redaksjonen viser at SVT helr overser den viktigste grunnen
for å trygge kvaliteten på tegnspråklige program. SDR krever nok en gang at SVT
lytter til argumentene om at tegnspråklige program må produseres på steder det
mange døve bor.

Opera av og for døve!
Den profesjonelle døve teatergruppen
Trotti i Finland har i vår spilt forestillin
gen «Kong Karls jakt», en operaforestil
ling på finsk tegnspråk. På www.kl-deaf
fi leser vi at forestillingen markerer en
milepæl i den tegnspråklige kulturens
historie. Replikkene synges altså på finsk
tegnspråk, det blir ikke oversatt til finsk
talespråk, men operaen blir tekstet både
på finsk og svensk. «Kong Karls jakt» er
skrevet aven av Finlands mest kjente for
fattere, Zacharias Topelius, med musikk
av Fredric Pacius - og ble første gang
oppført i Helsingfors i 1852.
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for besteforeldre, tanter, onkler og andre familie
medlemmer til døve/tunghørte barn
Grunnkurs: 5.-10.oktober 2008

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 personer som har jevnlig kontakt med sine døve barnebarn, nieselnevø osv vil NAV kunne dekke utgiftene til
kurset. Det betyr at nære pårørende, etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 5.september 2008
Påmelding sendes AI folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 AI,
vi Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no, tlf 32 08 26 12, sms 95 01 9323
eller til sentralbordet 32 08 26 00, aal.folkehogskole@al.fhs.no

Kurs for voksne tunghørte/døvblitte i tegnspråk og
kommunikasjon
Grunnkurs 12.-17. oktober 2008

Målet med kursene er å lette kommunikasjonen i hjemmet. Kursene er derfor like mye for familie og nære venner
som for den hørselshemmede selv.

Det undervises i tegnspråk. I tillegg gis det forelesninger i relevante emner; Om kommunikasjon, om det å leve
som døvblitt og om rettigheter og hjelpemidler. Forelesningene blir skrivetolket. Hovedlærer på kurset er selv
døvblitt og deler sine erfaringer med deltakerne.
Alle som deltar på grunnkurset vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år. Det kan ved
behov søkes om flere uker.
Kurset dekkes av NAV. Søknadsskjema finner du på: nav.no > skjemaer> 10-07.18. Den hørselshemmede vil også
kunne få dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Påmeldingsfrist: 12.september 2008.
Påmeling sendes AI folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 AI,
vi Sissel Thon, sissel.thon@al.fhs.no , sms 41 464556, tlf 32 082608.

Tegnspråkkurs
Kjenner du noen som har kontakt med døve og tunghørte gjennom arbeid, studier eller på fritid og som du mener
bør lære tegnspråk?

Tips dem om dette tegnspråkkurset:
Kurset er åpent for alle som ønsker å lære grunnleggende kommunikasjon på tegnspråk.
Kurset er først og fremst et kurs i tegnspråk og døves kultur. I tillegg vil det være tema som omhandler døves
samfunnsliv, rettigheter og bruk av tolk.

3.-7. november 2008
Pris: Kr 7000,- inkl. kost og losji.

Påmeldingsfrist: 6.oktober 2008
Påmelding sendes AI folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 AI,
vi Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no, tlf 32 08 2612, sms 95 01 9323
eller til sentralbordet 32 08 26 00, aal.folkehogskole@al.fhs.no



ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Til voksne døve:
Har du noen i familien som ønsker å lære tegnspråk?

Kurs for familiemedlemmer til voksne døveltunghørte personer.
Grunnkurs: 23.-28.november 2008

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 personer som har jevnlig kontakt med sine døve voksne barn og svigerbarn, eller som har andre døve/tung
hørte voksne i nær familie (søsken, svoger/svigerinne, niese/nevø), vil NAV kunne dekke utgiftene til kurset.
Det betyr at nære pårørende, etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 23. oktober 2008
Påmelding sendes Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Ål,
v/ Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no, tlf 320826 12, sms 95 01 9323
eller til sentralbordet 32 082600, aal.folkehogskole@al.fhs.no

Kurs for døve foreldre med hørende og/eller døve barn

Trinn 1: 23.- 28.november 2008

Emner på kurset er blant annet:
Barns personlighetsutvikling, barns språkutvikling, tospråklighet og tokulturell oppvekst, stimuleringsaktiviteter ute
og inne, samarbeid mellom hjem og barnehage/skole, leksearbeid, samspill og kommunikasjon, offentlige tjenester
og tilbud til barn og unge, døve foreldres rettigheter m.m.

All undervisning og gruppediskusjoner foregår på tegnspråk.

Kurset dekkes av NAV. Søknadsskjema finner du på nav.no > skjemaer> 10-07.18. Dokumentert tapt arbeids
inntekt vil bli dekket.
For mer informasjon om kurset: Kontakt Nora Edw. Mosand, nora.edw.mosand@al.fhs.no

Påmelding sendes AI folkehøyskole og kurssenter for døve v/ Sissel Thon, 3570 AI,
e-post: sisseLthon @al.fhs.no



Barne- og ungdomsleir
Norges Døveforbunds Ungdom arrangerte den årlige barne- og ungdomsleiren på Al for femte
gang i sommer, men med en nesten helt fersk lederstab av 9 flotte ungdommer - der bare to
hadde jobbet på leiren tidligere. I tillegg hadde leiren en ny leirsjef, Gro Marie Mydland, som
fikk en nøye veiledning av den gamle leirsjefen, Tarja Wroldsen. Til tross for mange nye ledere
hadde likevel leiren beholdt samtlige av sine tradisjoner, det ble riding for de yngste og rafting
for de eldste, deltakerne fikk ta tur til dyreparken på Langedrag og så hadde de tilgang til svøm
mebassenget på Al hver eneste dag, til stor fryd for både unge og eldre deltakere.

Mandags formiddag ankom spente del
takere som var klare for en ukes opphold
uten foreldre, noen kjente leiren veldig
godt da de hadde deltatt tidligere, mens
for andre var leiren en ny erfaring. Det
ble selvfølgelig derfor tid til presentasjon

Av Jannicke B. Kvitvær

og bli-kjent-Ieker i gymsalen før delta
kerne ble delt inn i to grupper. Den ene
var barnegruppen i alderen 7 til 12 år,
mens den andre var ungdomsgruppen fra
13 til 17 år. Etter middag skulle delta
kerne finne rommene sine og deretter
ble det igjen tid for lek og aktiviteter,
slik at deltakerne skulle bli enda bedre
kjent med hverandre. Så var det tid for
bading, noe som ble veldig populært i
løpet av leiruken. Kvelden ble avsluttet
med eventyrtid, som er en leirtradisjon,
før deltakerne skulle ta kvelden.
Tirsdag og dagene etter fulgte med dårlig
vær, men likevel gjennomførte deltakerne
aktivitetene med godt humør. Program
met hadde tid til natursti, het skulle
deltakerne bevise om de kunne klare å
samarbeide med hverandre ved å gjen
nomføre ulike oppgaver - og det klarte
de godt.
En dag dro ungdomsgruppen på rafting,
mens barnegruppen tok ruren til hes
testallen. Denne dagen var det heldigvis
flott vær. Det ble riding og grilling ved
ridesenteret og et stort lekeområde bidro
til at barna ble fornøyde med denne
dagen.

Her gjelder det å samarbeide!

Torsdag var det en felles utflukt til
Langedrag, der fikk man treffe mange
forskjellige dyr.
Så kom fredag snikende og dagen besto
av forberedelser til den siste dagen, altså
OL-aktiviteter og teateroppsett.
Lørdag kom og gikk fort, høydepunktet
denne dagen var vannkrig og bading fullt
påkledd i bassenget.
De fleste var enige i at det var en vellyk
ket leir og at tiden gikk fort. Selv med litt
strenge regler om godteriforbud, leggeti
der om kveldene og det dårlige været så
det ut til at deltakerne trivdes, for flere sa
at de gjerne kommer tilbake neste som
mer. Så da ses vi forhåpentligvis.
I alt 31 barn og unge fra hele Norge
deltok på leiren, samt 5 - 6 barn som var
med i tre dager, de hørte egentlig med på
den nordiske familieleiren som også fant
sted på AI samme uken.
Komiteen som hadde ansvaret for leiren
som er en undergruppe i Norges Døve
forbunds Ungdom, hvis du er interessert
i å sitte i leirkomiteen så er det bare å ta
kontakt med leirsjefen Gro Marie Myd
land, se kontaktinformasjon på www.

deafnet.no
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Alle deltakerne samlet: De med røde t-skjorter er barnegruppen, de med blå er ungdomsgruppen og de medgrå er lederstaben.
Bak fra venstre; Grete, Faduma, Carlina, Ingvild, Usman, Gro Marie, Tarja, Alex, Babar, Alexander og Leonard.

2. rekke fra venstre; Nina, Halvor, jørgen, Katie, Kristin, Charlotte, Anna, Sondre, Henrik, Petrine, Theodor og Kristian.
3. rekke fra venstre; jannicke, Izabella, Marthe, Lena, Sondre 0, Andreas, Atle, jonas, Roda, Aleksander og Line. .

4. rekke fra venstre; David, Oliver, Weronika, Dima, Aksel, Andrine, Celine og Elisabeth.

DØVES
MEDIA

Tid for tegn, NRK 1

Barneprogram:
Hver mandag fra 25. august, kl 17.25
(En del av barneprogrammene sendes
også på NRK3 Super)

Voksenprogram, torsdager:
7. august, 4. september, 2. oktober,
6. november og 4. desember

www.dovesmedia.no
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Årsmøte i FONTS
FONTS, Forening for norsk regnspråk,
hadde årsmøtet i juni i «Vaskeriet», ved
Rødbygget i Trondheim.
Sonja Erlenkamp (bildet) gikk gjen-
nom årsberetningen, og nevnte at hun
følte at styret har nådd hovedmålene i
2007. Foreningen har hatt en jevn øking
i medlemstallet det siste året, og har nå
62 medlemmer. FONTS har hatt et godt
samarbeid med CODA Norge og NDF.
Foreningen har planer om å arrangere
dialektseminarer 1. november i Oslo,
Bergen, Trondheim og Stavanger. Styret
i FONTS håper at det kan arrangeres
flere dialektseminarer senere slik at flere
kan være med. Det vil bli laget DVD el
ler CD-ROM av opptakene fra semina
ret.
Valgene på årsmøter ga tilltit til dette
styret:
Leder Sonja Erlenkamp, valgt for 2år,
styremedlemmer Georg Bjerldi, Siv Mir
tet, Guri Amundsen og Kristin Fuglås
Våge. Varamedlem Sissel H. Solem.

Vanskelig å
kontakte lege
Randi Bydal (bildet), som er leder for
Sogn og Fjordane døveforening, gikk
ut i lokalpressen i Sogn og klaget på
legesørvisen i fylket. Hun mener det må
være mulig for døve å bestille legetime
gjennom SMS eller e-post. I dag er
det bare mulig å kontakte legesenteret i
Førde på taletelefon, da må døve ringe
via formidlingstjenesten, 149.
Bydal ønsker direkte kontakt med
legekontoret og påpeker at kommu
nen er pålagt det som kalles universell
utforming, det vil si at de kommunale
tjenestene skal være tilrettelagt slik at
alle kan bruke de.
Legesenteret vegrer seg likevel i det
lengste og forklare problemet med at
de behandler konfidensielle opplysnin
ger og derfor må være helt sikker på at
tryggheten i forhold til dette blir ivare
tatt om man tar i bruk SMS og e-post.
Nå ser det ut for at saken i Førde finner
en løsning, for komiteen for «mennes-

Sjakkmesterskap

Sjakkforbundet for kombinert syns
og hørselshemmede har mesterskap i
sjakk 1. - 4. seprember på Eikholt sen
ter i Drammen, forteller forbundets
leder John SandeIl.

Torsdag 4. seprember avholder for
bundet det første ordinære årsmøter.

ker med nedsatt funksjonsevne», der
Randi Bydal er varamedlem, har tatt
saken videre. Førde kommune ønsker at
Helsedepartementet sentralt sender ut
et skriv til legekontorene der det åpnes
for at døve kan ha den samme kontak
ten med legetjenesten via SMS eller
e-post som andre har på taletelefon.

100 års jubileum
Kristiansand Døveforening feirer 100
års jubileum med ulike arrangementer
helgen 26. - 28. september. Jubileet
kombineres med kurs for Norsk Døvehis
rorisk Selskap. Foreningens jubileumsbok
blir presentert ved en mottakelse lørdag
27. september, samme dag blir det fest
om kvelden på hotell Caledonien. Se mer
informasjon og påmeldingsskjema på
nettSidene til foreningen, www.kdf.no

22 døves ,TIDSSKRIFT 0l1edlemsblad for 7'0rges 'Døveforbund 6/2008



Byr på frekk humor
Teater Manu planlegger turne til flere
døveforeninger i høst.
- Vi inviterer til klovneforestilling for
voksne, forteller teatersjef Mira Zucker
mann.
- Det er de ro profesjonelle døve franske
skuespillerne Isabella Voizeux og Kherira
Lamada fra International Visuell Theater
i Paris som byr på voksen, morsom
humor - men kanskje også frekk humor.
Derfor sier vi klart at denne forestillin
gen ikke passer for barn, advarer Mira.
Etter forestillingen vil teatersjefen
gjerne få til en hyggelig diskusjon om
Teater Manu og om forestillingen. Mer
informasjon om turneen kommer på
deafnet og i de lokale døveforeningene.
Se også teaterets egne hjemmesider www.

teatermanu.no

Hallinger i Valdres
Hallingdal Døveforening med 27
voksne og 14 barn feiret Sankt
hanskvelden i Valdres, på stØlen til
Leikny og Jørgen Holden. Der ble det

Gode naboer
Møre og Romsdal Døveforening og
Bergen Døvesenter er verdens beste
naboer. Det er også de ro menighetene på
Vestlandet.

Medlemmene i de ro foreningene og
menighetene har fra 1969 hvert år truffet
hverandre på døvestevne, de har møtt
hverandre på halvveien.

Det skjer igjen 29. - 31. august med
stemne i Bremanger, med innkvartering
i rorbuer der de to foreningslederne
Klement Våge, Bergen og Vibeke Olsen,
Møre og Romsdal har lovet å vise hvor
dan ekte bryggedans i strålende solskinn
skal være.
Er det andre foreninger som kan vise til
liknende samarbeid?

tradisjonell grillmat og fint samhold,
og barna koste seg med geitekillin
gene.
Salg av kaffe, kake og lodd ga et over
skudd på kr. 2.855 som foreningen

Kulturkonsulent i onp
Ronny Patrick Jacobsen (bildet) er
ansatt som kulturarbeider i Oslo Døve
forening. Han kommer fra jobb som
skuespiller på Teater Manu. Det betyr
at på kontoret til landets største foren
ing jobber daglig leder Vidar Sæle,
tegnspråklærer Keir Evjen og kultur
arbeider Ronny Patrick Jacobsen.

gir til aksjonen « ytt døves hus på
Madagaskar». Fantastisk å feire midt
sommer i den norske fjellheimen og
tenke på døve venner på Madagaskar.
Slik solidaritet varmer!
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NYTTFRANDF
Endringer i personalet

Begge Maria-ene er hørende og skal i gang med tegmpråkopplæringparallelt medjob
bene.

Maria 2
MARIA ANDERSEN er ansatt i en ny
stilling i NDF som fagkonsulent/råd
giver innenfor barne-, ungdoms- og
skolesaker. Maria er 27 år og kommer
direkte fra ferdigstilt mastergrad.

Maria l
MARIA AMBRO er ansatt som ny
fagkonsulent/rådgiver med ansvar for
bistandsarbeidet. Hun er 35 år og kom
mer fra arbeid med prosjekter i Norges
KFUK-KFUM.VIBEKE SVERDRUP, konsulent for

bistandsarbeid i NDF, har sluttet fordi
hun flytter til Brussel.

•
NY GIV-KURS
NDF inviterer til Ny giv-kurs del 2 kombinert med landsråd på Al folkehøyskole og kurssenter for døve fra
fredag 31. oktober til søndag 2. november.

•

Ny giv-kurs del 2 vil ha fokus på begrepet ENDRING. Det blir blant annet forelesninger av representanter fra
andre organisasjoner som har endret sin struktur. Sentrale tema vil være endringskompetanse, endringsledelse
og veien fra ide til handling.

LANDSRÅD
Landsrådet holdes søndag 2. november fra kl 9 ti113. I følge NDFs vedtekter § 23 skal det holdes landsråd i år
det ikke er landsmøte:

Landsrådet består av forbundsstyret og fortrinnsvis lederne av lokallagene, enhetene og lignende opprettet av
NDF. Landsrådet har en rådgivende funksjon. Saker som antas å ha stor betydning for forbundets fremtid, tas
opp i landsrådet. Det innkalles til landsråd de årene det ikke er landsmøte, eller når forbundsstyret finner det
nødvendig. Landsrådet skal for øvrig fungere som en møteplass for blant annet utveksling av informasjon.

NDF presenterer årsmelding og regnskap for 2007 og det blir anledning til å stille spøtsmål. Videre ønskes
innspill fra lokallagene rundt samarbeidsformer.

På bakgrunn av landsmøtevedtak i 2007, skal det legges fram et forslag om endringer av NDFs organisasjons
oppbygning til landsmøtet i Tromsø i 2010. Det vil under landsrådet bli lagt fram forslag til endringer av NDFs
organisasjonsstruktur. Disse forslagene skal drøftes videre.
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NYTTFRANDF

~andard
" nage Merkeordning

for reiseliv

Terminlisten
August
25. - 27. NDFs administrasjon har

seminar, Oslo

Hvor er det best for døve å bo på hotell?

I juni ble det utgitt en standard for tilgjengelige reiselivsmål. Hensikten med
merkeordningen er å styrke informasjonen til forbrukerne og kvaliteten på
overnattings- og serveringssteder. Det gjelder hoteller, hytter, moteller, rorbuer,
vandrerhjem og pensjonater, opplevelsesanlegg med overnatting og servering.

Det gjelder også for spisesteder, kafeer, barer og nattklubber. Pluss alle opplevelser
av permanent karakter som familie- og opplevelsesparker, idrettsanlegg og scener.

Standard Norge har hatt sekretariatsansvaret for standarden, som er utformet i et
samarbeid mellom Deltasenteret, Standard Norge, funksjonshemmedes organisa
sjoner - deriblant Norges Døveforbund og reiselivsnæringen.

Standarden inneholder 112 krav på 15 hovedområder for tilgjengelighet til og
fra bygningen, og inneholder en sjekkpunktliste som bedriftene kan bruke for å
kartlegge tilgjengeligheten i egen virksomhet. Den omfatter fire brukerkategorier;
bevegelseshemmede, synshemmede, døve og tunghørte og personer med astma1
allergi.

For døve og tunghørte gjelder krav til tilgjengelighet disse områdene; varsel
lamper som viser at døren er åpen (ved porttelefon), evakueringsrutiner og planer
for nødsituasjoner som inkluderer døve, meldesystem for rom med gjester som
trenger ekstra assistanse i nødsituasjoner, hensiktsmessig skilting, bruk av SMS
mellom døve gjester og resepsjonen, visuell nødvarsling i korridorer og trappe
ganger, vibrerende og visuelle varslingssystemer tilgjengelig ved overnatting, god
belysning i lokalene, teleslynge.

Oppfylling av krav rapporteres til en godkjenningsinstans. Virksomhetene kan
få fra et til fire merker for tilgjengelighet, avhengig av hvilke krav som innfris.
De oppfordres til å formidle kunnskap om brukergruppene i sin internopplæring.
Standarden inneholder også krav om at virksomhetene må tilrettelegge kultu
relle aktiviteter og opplevelsestilbud for de fire brukerkategoriene dersom de skal
oppnå merke. For døve gjelder anbefalingene at skriftlig informasjon er tilgjenge
lig, at virksomheten tilbyr tegnspråktolking av foredrag og omvisninger, video og
filmer er tekstet på norsk i tillegg til andre språk. Og at virksomheten har kunn
skap om hvordan formidle til og kommunisere med hørselshemmede.

Turistbransjen vil forhåpentlig se mulighetene i å tiltrekke seg store kundegrup
per hvis de tilrettelegger stedene for funksjonshemmede og døve. Danmark har
hatt en tilsvarende merkeordning i ca 5 år. Man kan for eksempel søke på Tivoli
i København, og finne ut hvilke attraksjoner man har tilgang til ut fra syv ulike
typer funksjonsnedsetteIser.

Standarden S 11010 ble ferdig i juni 2008 og kan fås ved henvendelse til http://
www.standard.no/

September
5. - 7. NDF organisasjonskurs, Al
11. - 13. Døvemesterskap i fotball,

Stavanger
25. - 26. NDF, forbundsstyremøte, Oslo
26. - 28. NDF styrekurs, Oslo
26. - 28. NDHS kurs, Kristiansand
27. Kristiansand Døveforening

100 år
28. Døves Dag

Oktober
10. - 12. Døves Kulturdager, Stavanger
30. - 31. NDF, forbundsstyremøte, Oslo

Oktober/november
31. - 02. NDFU seminar, Trondheim
31. - 01 NDF Ny giv-kurs, AI

November
02 NDF landsråd, Al
28. - 30. NDF arbeidslivsseminar, Oslo

Blindeforbundet
inn igjen i FFO
Norges Blindeforbund ønsker å bli
medlem av FFO igjen. For flere år siden
brøt de ut av FFO sammen med Norges
Handikappforbund og dannet SAFO
(Samarbeidsforum for funksjonshemme
des organisasjoner). Begrunnelsen for å
gå tilbake til FFO er at de ønsker sterkere
interessepolitisk slagkraft.
NDF er medlem av FFO.

Felleslegatet
1..-__-' for døve
Du kan søke om støtte.
Ta kontakt med:

Hans Kr. Hønsvall
Postboks 192
SANDEFJORD
www.felleslegatet.no
E-mail: hans.k.honsvall@colorline.no

Søknadsfrist: 15. september 2008
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Nå også som politiker
helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg oppfordrer andre døve til også å gå inn i politisk arbeid. Det er interessant, man er med og
påvirker samfunnsutviklingen, lærer om saker og får nye kunnskaper gjennom diskusjoner, sier
Rune Anda - nå også som lokalpolitiker i Venstre.

Astronom
I vår samtale med den nye politikerspiren
er det bare et svar som kommer veldig
fort, ellers tenker han seg godt om før
han svarer - men da vi spør den daglige
lederen i Bergen Døvesenter om hva han
ville utdannet seg til om han var ung i
dag kommer svaret straks.
- Astronom, altså en vitenskapsmann
med kunnskaper om himmellegemene.
På Alm skole hadde vi en lærer i geografi
som underviste oss om stjernehimmelen.
Jeg hadde til da trodd at stjernene var
tilfeldig plassert, men han forklarte oss
stjernenes plassering i Karlsvogna som
er en del av et større stjernebilde som
kalles Store Bjørn. Læreren vekket min
nysgjerrighet, jeg leste alt jeg kom over
om astronomi. Alm skole lå på landet,
utenfor Hønefoss, der var det ingen
veibelysning, det var svarte natten om
vinteren og et perfekt sted for å studere
srjernene. Jeg lærte så mye om dette at jeg
overtok litt av undervisningen i klassen
om temaet. Jeg ble også inspirert av den
verdenskjente døve, norske amatørastro-

nomen Olaf Hassel (1898-1972) som
oppdaget en komet i 1939 og en nova i
1960 og som....
- ... vent litt, vi har flere spørsmål ...
- I 1973 dro jeg sammen med min far til
Mauretania i Vest-Afrika. Vi kjørte i ko
lonner som snodde seg milevis gjennom
ørkenen. Vi bodde i nomadetelt og ble
servert sterk te av beduinene. Der fikk vi
en fantastisk opplevelse, total solformør
kelse i hele 6 minutter. Tenk deg skyggen
og lyser i ørkenen i de minuttene det
varte, det var utrolig vakkert!

Jeg må avbryte for vi har altså flere spørs
mål, mens Rune ser vantro på meg og
kan ikke fatte at det kan være noe vikti
gere å snakke om enn astronomi. Gutten
er født i Bergen, ble sendt til døveskolen i
Holmestrand, så Alm offentlige fram
haldsskole for døve, før han var tilbake
i Bergen og begynte på yrkesskolen for
døve gutter.

- Der var det bare to linjer den gang, jern
og metall- eller snekkerlinjen. Jeg holdt

ut i en måned på jern og metall, men det
passet ikke for meg, så da tilbudet om å
begynne som lærling på Hammer tryk
keri kom slo jeg straks til. Der jobbet jeg
i 6 år og tok jeg fagbrev som håndsetter
(typograf), senere ble jeg hentet til Døves
Trykkeri, der jeg jobbet i 28 år.
- Som lærling måtte du også følge teori
undervisningen på skolen, hadde du tolk?
- Nei, den gang fantes det ikke noen
tolkeordning. Jeg satt ofte ved siden av
læreren og skuet utover klassen. Mens
læreren lesre opp tekst for klassen, som
de skrev ned, tittet jeg i lærerens bok
og skrev av derfra. Ellers måtte jeg lese
mye på egenhånd vet du. Det artige var
at jeg som elev vant en konkurranse på
skolen om hvem som raskest kunne sette
en side med tekst. Den gang måtte vi
plukke bokstav for bokstav i blysats for
å sette sammen sider. Jeg vant, da jeg var
den raskeste. Men ekstra morsomt ble
da læreren klødde seg i hodet og ikke
skjønte noe, for hva er det med døve?
Han hadde hatt to døve elever tidligere,
Toralf Ringsø og Gunnar Hansen, og de
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Portrettet

hadde også gått til topps i konkurransen
blant sine elevkull.

Det går raskt unna med Rune, han er
ikke av det tålmodige slaget. Han vil
se resultater av arbeidet fort. At han
ble bergensmester i maskinskrivning
allerede i 1985 passer godt inn i bildet.
Da konkurrerte han med det beste
av det som fantes av maski nskrivere i
regnskinnsbyen og vant suverent. På den
tiden klarte han over 600 anslag i minut
tet, det er mer enn 10 anslag pr. sekund
det! Og det med en tastemetode som han
hadde lært seg selv, for da blyet forsvant
fra typografenes arbeidsbord og man
begynte å bruke datamaskiner måtte de
lære seg å skrive fort.

22. august 1961 på jernbanestasjonen i Bergen. Rune på vei til sitt første skoleår på døveskolen i
Holmestrand, der han hadde 8 gode skoleår med en «frøken» som brukte tegn i undervisningen.
Han var hjemme bare på jule-, påske- og sommerferie. Wenche (søster) og mor tarfarvel med ham,
mens far,som tok bildet, fulgte Rune til Holmestrand.

- Jeg kunne bare skrive med enten peke
fingeren eller langfingeren, alt ettersom
hvilken fingerspiss som ble øm, men
fikk klar beskjed på trykkeriet om at jeg
måtte lære meg å bruke alle ti fingrene.
Så trente jeg på egenhånd, det er ikke
rouchmetoden, men en egenutviklet
Rune-metode, smiler han.

Globetrotter
Rune er en ekte globetrotter, altså en tu
rist som reiser rundt omkring på jorden.
Til tross for at han i alle år har vært et
arbeidsjern har han hatt tid til å besøke
ca 50 land, og aldri hatt språkproblemer.
- Du kommer veldig langt med tegn
språk, ler Rune.

I 1975 syklet han to måneder alene gjen
nom Europa, ca 4.000 km fra Bergen til
Istanbul, uten lys på sykkelen.
- Jeg burde hatt lys, men planen var at jeg
bare skulle sykle om dagen. Men i Lyon,
Frankrike, lå jeg så langt etter tidsplanen
min at jeg var nødt til å sykle i mørket
også. Eneste veien som hadde lys var
motorveien, bilene suste forbi meg og jeg
syntes det gikk riktig bra helt til politibi
len kom og fikk meg ned på landeveien
igjen med noen formanende franske
gloser og geberder som ikke var til å
misforstå. Så syklet jeg et stykke hver
gang det kom en bil som lyste veien for
meg. Jo, jeg burde hatt lys på sykkelen,
smiler Rune.

I 1980 var han tilbake i Sahara. Ikke for
å se på total solformørkelse, for slikt skjer

så sjelden at det bare er en en-gang-i-livet
opplevelse. Nei, han var på kjøretur ver
den rundt i en svær bobil i fire måneder
sammen med de døve kompisene Erling
Jacobsen og Torbjørn Tokle. De hadde
lys på bilen, men å kjøre gjennom ørke
nen er likevel ingen spøk.

- Vi fulgte en slags sti, vi så gamle
kjørespor som var synlige her og der, og
så var det lagt ut tomme oljetønner for
hver kilometer. De fungerte som varder.
Det gikk bra lenge, men så var det en
steinet sandhaug midt i kjørebanen som
kolliderte med radiatoren, og som igjen
ødela viften som var helt nødvendig for
å kjøle ned vannet i radiatoren. Viftebla
dene var kappet av i sammenstøtet med
radiatoren, og radiatoren lekket her og
der. Da vi mente vi hadde fått orden på
problemet kjørte vi videre, men etter bare
noen minutter kokte radiatoren igjen og
vi innså at vi hadde et stort problem midt
i ødemarken. Vi måtte ha en ny vifte.
- Så du fikset saken og førte kameratene
dine ut av ørkenen på samme måte som
Moses?
- Nei, jeg må innrømme at jeg er helt
«fø» på bilmotorer. Heldigvis er de to
andre tekniske begavelser. Vi hadde
kjempeflaks, vi fant en aluminiumsplate
i bilen og ved hjelp av spesialsaks, bor
og mye krefter fikk vi laget en vifte som
fungerte. Vi skrev bok om turen, "På hjul

med the Norwegian deaf globetrotters»,
men alle bøkene er solgt for lengst.

Det har ikke bare vært turer og spen
nende opplevelser som har preget Runes
internasjonale engasjement. Han dro i
gang internasjonalt adopsjonsforum som
ble til en spesialavdeling under Døves
Verdensforbund i 1997. Og så har han et
brennende engasjement for døves situa
sjon på Madagaskar, der han blant annet
srår i spissen for innsamling av penger
til et Døves Hus. Når dette leses er han
på vei til Madagaskar, sammen med for
bundsleder Hanne Kvitvær, for å delta på
det gassiske døveforbundets landsmøte.
Til nå er det kommet inn kr. 181.149 i
gaver fra døvemiljøet.

Bergen Døvesenter
Det er i det store, gamle og ærverdige hu
set til Bergen Døvesenter vi finner Rune
Anda, fullt engasjert som daglig leder i
døvesenteret. Der har hans kreative evner
blant annet ført til at det er barnehage i
husets kjelleretasje.
- Driften av barnehagen gir oss en mer
forutsigbar økonomi, vi får faste leieinn
tekter inn på kontoen hver måned. Sam
tidig er vi med på å løse en samfunns
utfordring, for det er lange køer av barn
som venter på barnehageplass i Bergen
- politikerne ser derfor med stor velvilje
på at døvesenteret har engasjere seg.

6/2008 0I1edlemsblad for "1"0rges 'Døveforbund døves TIDSSKRI!:1' 27



- Du har mye kontakt med det politiske
miljøet?
- Gjennom de valgmøtene vi har annet
hverr år i døvesentetet har vi blitt kjent
med mange politikere. Disse bekjentska
pene har vi brukt både til å pleie formell
og uformell kontakt. Det er lettvint å
bruke e-post i kontakten, og jeg føler at
politikerne tar døvesenteret på alvor. De
lytter til det vi sier, samtidig stiller det
krav til oss selv; vi må passe på at vi i alt
vi gjør er tilliten verdig.

Bergen Døvesenter har fått mye ros for
sine hjemmesider på internerr, som er et
av Runes hjerrebarn. Døvesentetet hat
også en helt ny rorbu med en stødig båt
til glede for medlemmer som ønsker re
kreasjon og sosialt samvær. Rorbuen har
så langt truffet blink, det er fullt besatt
til langt ut på høsten. Vi nevner også at
før sommeren var døvesenteret arrangør
av det fantastiske Eldre døves kulrurrreff,
der daglig leder var aktiv både i kulissene
og på scenen. Han leder derfor en foren
ing som seiler i medvind.

Både morgenfugl
og sangfugl
Ingen blir lenger forundret over at
e-posten de får kl. 5 om morgenen er fra
Rune.
- Jeg våkner så tidlig og da kan jeg like
godt stå opp, kose meg med kaffe, avis og
litt arbeide. Så er jeg på plass på kontoret
før kl. 7. At jeg liker sanger, må du ikke
skrive.
- Men det et jo sant!?
- Jeg synger ikke, men jeg kan teksten
på mange gravsalmer. Det lærte jeg den
tiden jeg jobbet på Hammer trykkeri. De
hadde fast arbeid for et begravelsesbyrå i
samme gate og vi trykket ofte de samme
salmene om og om igjen. Jeg plukket
bokstavene fram en for en, og laget ord
og setninger av det og da husker en tek
sten for mange år framover, tror jeg.
- Du har også sunget duett med Sissel
Kyrkjebø!?
- Hehehehehehe, kan vi kalle det du-
ett... ? Det var på et julebord i Bergen
Døvesenter i 1986. Vi sang melodien «Å
Vestland, Vestland når jeg ser deg slik,
med fagre fjell og fjord og trange vik...»
Sissel sang med stemme og jeg med tegn,
og hun tilpasset tempoet etter meg slik at
vi var ferdig med sangen samtidig.

Portrettet

- Anei, det er han som burde ha fått blomstene,
utbrøt Sissel Kyrkjebø etterat de sammen hadde
fremført "A Vestland, Vestland» underjulebord
i Bergen Døvesenter 1986.

Politikeren Rune
- Venstre var det partiet som lå mirr hjer
te nærmest og da de spurte om jeg ville
representere dem i Ytrebygdas bydelssty
re, svarte jeg ja. Vi arbeider med lokale
saker, klagesaker, tilskudd til aktiviteter
i bydelen og navnespørsmål - navn på
veier og plasser og slikt som nærdemo
kratiet best kan løse. Dessuten morrar vi
høringsdokumenter til urralelse, dvs det
som berører bydelen. På hvert møte har
vi en «åpen time» der hvem som helst
kan komme og ta opp saker med oss i
bydelsstyret.

Selvsagt ble det oppslag i avisen da Rune
ikke fikk tolk til sitt første møte i bydels
styret. En fin måte å vise for politikerne
hvor viktig tolken er for døves tilgjenge
lighet til samfunnet. I avisene hat han
også markert seg med tydelige leserbrev
til større for norsk tegnspråk og at døve
barn, med eller uten Cl, må få tilgang til
språket fra første stund.

- Jeg mener at døvesenteret har et ansvar
for å informere om tegnspråk og døves
situasjon utad i samfunnet. Foreldre med
døve og tunghørte barn skal vite hva vi
mener. Vi har erfaring og kunnskap som
voksne om hva tegnspråk betyr for døve
sosialt og kulturelt, den kompetansen må
vi bruke. Men samtidig skal vi respek
tere foreldrenes valg, vi skal ikke være
fordømmende - vårr kampmiddel skal
være de gode argumentene for et godt liv
med tegnspråk, og at valg av tegnspråk
selvfølgelig ikke utelukker valg av andre
språk. Tvert imot, fremtiden for barna er
Herspråklighet!

- Døve i Bergen slutter fullt og helt opp

om slagordet som sier at tegnspråkets
framtid er vårt felles ansvar. Husk at vi
hadde to store busser innover til Oslo og
aksjonsdagen for norsk tegnspråk i Oslo
i november i fjor. Ingen klaget over å
humpe seg 100 mil fram og tilbake over
fjellet, alle var preget aven sterk felles
skapsfølelse.
- Derfor er det gledelig at kulturdepar
tementet gir norsk tegnspråk ordentlig
status. Det løfter språket. Jeg håper det
gir mange et mer positivt syn på språket.
- Hvordan ser du på døveskolenes fram
tid?
- Jeg tror det er mye opp til oss voksne
døve å påvirke utviklingen. Hvis vi stiller
oss positive til en åpen og inkluderende
døveskole, der en har ekspertise på
tegnspråk, tospråklighets pedagogikk,
taletrening - i tillegg til sterke faglige
lærekrefter, og der både døve, tunghørte
og barn med Cl er velkommen - ja, da
tror jeg på døveskolen også i årene som
kommer.

Vi må rose hverandre
- Vi må ikke være så gjerrige på å gi
hverandre ros. Det er lett å kritisere noe
vi ikke liker, men hvor Hinke er vi til å
rose, spør Rune.
Selv liker han mottoet til den danske
døve kvinnen Ingeborg Næstved (1887
1979) som skrev følgende strofer, og som
derfor passer som en avslutning på dette
intervjuet:

Giv mig en blomst, mens jeg lever,
og øjet kan frydes derved!
Mit øje ej skuer de blomster
I lægger på kisten ned.

Fakta
Rune Anda, 55 år.
Daglig leder i Bergen Døvesenter.
Gift, 2 store barn.
5 raske
Hvor går drømmeferien?
Maldivene med Norunn og en god bok.
Hva ser du helstpå TV?
Dagsrevyen og sport.
Hva spiser du helst?
Kinamat.
Hva gjør deg irritert?
Folk som tror de alltid vet best selv.
Hvilke teaterftrestilling husker du?
Romeo og Julie ved Oslo Døveteater
i 1977.
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Jubileum ved Sem skole
Tekst og bilder Eivor Berg

Et halvt år på etterskudd inviterte
jubilanten til 25 års feiring 31. mai.
Mange hadde tatt turen, til tross for
at det var lørdag og årets hittil var
meste dag. Mer enn 50 nåværende
elever, tidligere elever, nåværende
lærere, tidligere lærere og enkelte
foreldre samlet seg i samfunnssalen
på Sem. Deriblant undertegnede, som
var elev på Sem i 7 år.

Gledelig gjensyn
Festen ble et gledelig gjensyn med gamle
kjente; mang hadde ikke sett hverandre
på årevis. Noen har forandret seg til det
ugjenkjennelige, mens andre så ut ak
kurat som før. Våre tidligere lærere kjente
selvfølgelig igjen «sine» elevet lett som
bare det!
Over en velkomstdrink kunne man finne
ut hvem som var hvem, og i salen var det
gjort klart for koldtbord. Hver gjest tok
med seg en rett, og bordet ble fylt av fris
tende mat. Innimellom rundene rundt
koldtbordet ble jubilanten som seg hør
og bør hedret med taler. De fleste talene
rettet seg mor Torunn Myhra, undervis
ningsinspektøt for hørselsklassen og en
av ildsjelene bak driften. Myhra har vært
tilknyttet hørselsklassen nesten helt siden
starten. Alle kjennet Torunn, og Torunn
kjenner alle. Hun fikk mange gode ord,
både fra foreldre og kolleger.

Da hørselsklassen startet opp for snart 26
år siden satt det tre tunghørte elever ved
pultene sine. I dag har skolen 15 hørselse
lever, fordelt på 10 trinn. Hørselsklassens
aller første lærer, Dagrun Kristensen,
var til stede på festen. Hun kalte sine
tre elever opp på scenen. Der fikk de,
til sin store skrekk, beskjed om å synge

bursdagssangen til ære for jubilanten! De
fikk heldigvis hjelp fra resten av salen, og
burde vel ikke ha forventet annet fra den
tidligere frøkenen. Lærere forandrer seg
aldri!
De nåværende elevene ved Sem under
holdt veteranene med skuespillet «Peter
og ulven». Dette stykket fremførte de
også under Kulturtreffet på Nedre Gau
sen i begynnelsen av mai, og de hadde
ikke øvd i mellomtiden. Noen hadde der
for litt nerver før forestillingen, forståelig
nok. Jeg var til stede også på Kulturtref
fet, og jeg kan berolige dem med at de
var like flinke nå som da!

Lærere i streik
Lærerne ved Sem er blant de som var tatt
ut i streik. Men for dere som tror vi har
med streikebrytete å gjøre, kan vi fortelle
at det hele vat avklart med fagforenin
gen. Det er lørdag ettermiddag, og læ
rerne fikk ikke lønn. Festen kunne derfor
gjennomføres som planlagt, men en
omvisning på skolen kunne de dessverre
ikke gi oss. Det var nemlig ikke lov for
lærere i streik å gå inn på skolen.
Heldigvis for oss var også skoleassisten
tene til stede på festen, og disse var ikke
i streik. Omvisning ble derfor gitt, og for
mange var det moro å se igjen sine gamle

klasserom. En del var forandret; noen
steder var det bygget om og andre steder
bygget på. Men i klasserommene var
mye som før! Mange minner trengte seg
på ved gjensynet av de gamle klasserom
mene. Hesteskoformasjonen er fremdeles
det beste for tunghørte elever, og til og
med stolene var de samme som i min tid
ved Sem.
Det tekniske utstyret i klasserommene
hadde derimot heldigvis blitt bedre, og
de tunghørte elevene ved Sem kan nyte
godt av den beste hørselstekniske tilret
teleggingen det er mulig å få, i tillegg til
mange lærere med tegnspråkkunnskaper.

Usikker framtid
Mange har kanskje fått med seg at hør
selskIassen går en usikker framtid i møte.
Hørselsklassen ved Sem er interkommu
nal og tar imot elever fra hele Vestfold.
Men integreringstanken råder i samfun
net og flere kommuner vil ikke lengre
betale for skoleplasser ved Sem for sine
tunghørte innbyggere. Hva som skjer fra
høsten 2009 er derfor vanskelig å spå.
Forhåpentligvis får politikerne øynene
opp for hvilket godt og unikt tilbud
tunghørte elever tilbys ved Sem, og
forstår hvor viktig det er å opprettholde
dette tilbudet!
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SYA

Alle de ansatte på SYA samlet, fra venstre avdelingsleder Mona Høsøien, Trine Ytre-Arne, Hilde Jørgensen Astrup, Margit Skrattegard, Kjetil Mikal
Solvang og Randi Theile.

~!,!~~uJ~nom hver torsdag!
NAV Senter for yrkesrettet attføring, eller bare SYA som det kalles til daglig inviterte Døves
Tidsskrift for å fortelle om det tilbudet de gir. Vi sa straks ja til invitasjonen, for vi opplever at
mange vet for lite om den arbeidstjenesten NAV har til døve og tunghørte. Visste du at SYA,
med 6 ansatte på avdelingen for døve og tunghørte i Oslo, har ansvar for å gi tjenester til døve
i 10 fylker - mens de andre fylkene bare blir dekket aven arbeidsrådgivningskonsulent (ARK) i
Tromsø, en i Trondheim og en i Bergen.

Viktig å komme tidlig inn
i prosessen
På SYA kan man få hjelp til arbeidsev
neutredninger, å legge en realistisk plan
for yrkesrettet attføring, til å kartlegge
arbeidsmuligheter og begrensninger,
hvilke arbeidsoppgaver som kan passe,
hvordan arbeidsplassen bør tilrettelegges
osv.

- Den nye organiseringen av arbeids- og
velferdsetaten NAV har ført til mange
forandringer i organisasjonen. Mange
ansatte arbeidet med nye oppgaver i
forhold til tidligere. Da er det ikke
sikkert at de har spesiell kjennskap til
døves situasjon eller til det tilbudet som
SYA har til døve, forteller avdelingsleder
Mona Høsøien.

Vi sitter benket rundt møtebordet
sammen med alle de ansatte på SYA sin
avdeling for døve, tunghørte, døvblitte
og døvblindblitte (heretter bare kalt
døve) i Oslo. Sammen med Høsøien
infotmerer staben om det tilbudet som
SYA gir til de som er så heldige å bo i
de 10 fylkene som SYA har ansvaret for.
Så skal Døves Tidsskrift komme tilbake
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til spørsmålet om hvorfor døve som bor
i resten av landet skal avspises med et
mye dårligere tilbud enn de som bor på
Østlandet og Sørlandet.

- Det er viktig at vi på SYA kommer inn i
prosessen så tidlig som mulig når en døv
kontakter et lokalt NAV-kontor. Det er
mye lettere å gi hjelp både til det lokale
kontoret og til den døve med en gang
kontakten skjer, enn at vi skal komme
inn senere og rette opp feil som kanskje
kunne vært unngått på et tidlig stadium.
Hvis ikke det lokale NAV-kontoret kjen
ner til SYA er det fint om døve selv gjør
oppmerksom på dette. Døve som bor i
de 10 fylkene har rett til å be om å få en
utredning fra SYA.
- Døve som kommer til SYA blir møtt
av et tverrfaglig team av saksbehandlere.
Vi bruker god tid på den første samta
len, kanskje er det nødvendig med to
avklarende samtaler før vi sammen legger
planer for fremtiden. SYA gjør en utred
ning og lager en handlingsplan for den
enkelte, men det lokale NAV-kontoret
må gjøre vedtak i den enkelte sak.

De ansatte på SYA gir mye informasjon
om døves situasjon til de lokale NAV
kontorene. De informerer og samarbeider
direkte med de videregående skolene for
døve om å gi yrkesrettledning for elev
ene, for eksempel på Sandaker videregå
ende skole og Sandefjord videregående
skole - som begge er knutepunktskoIer
for døve.

Åpen dag
- Hver torsdag mellom kl 12 og 14.30
har vi «Stikk innom» her i Mariboes
gate. Da kan hvem som helst komme og
snakke med oss om arbeid og utdanning.
Det er et lavterskel tilbud til brukerne
og på den måten får vi kontakt med flere
døve som er utenfor arbeidslivet.

SYA har ca 80 - 90 brukere innom hvert
år og brukerne fordeler seg jevnt mellom
døve og tunghørte.
- Det vanlige er at døve som vil ha hjelp
i forbindelse med arbeid tar kontakt
med sitt lokale NAV kontor. Noen saker
blir løst der og da, mens andre saker blir
videresendt til oss. De som bor utenfor
Oslo får dekket reiseutgiftene av det
lokale NAV-kontoret. Hvis det er behov
for overnatting dekkes dette av SYA.

Flere innvandrere
- Vi merker en økning i antall hørsels
skader som skyldes krigshandlinger, altså
bombesmell som forårsaker døvhet. Fra

enkelte innvandrerland møter vi også
folk som er blitt døve etter ubehandlet
ørebetennelse. Det er flere fremmedkul
turelle døve som søker våre tjenester, noe
som byr på ekstra kommunikasjonsut
fordringer. Disse har ofte ulik «bagasje»
med seg av tidligere opplevelser, både
psykisk og fysisk.

Alle ansatte på SYA kan tegnspråk, flere
har tolkekompetanse. Dessuten er Kjetil
Solvang selv tunghørt og avdelingen leg
ger ikke skjul på at han i flere sammen
henger kan fungere som en rollemodell
for andre tunghørte. De ansatte er også
positive til å få inn døve saksbehandlere
i teamet.
- Et stort problem for mange i arbeidsli
vet er tinnitus (øresus). Der samarbeider
SYA med sykehuset i Arendal, som har
et godt tilbud om utredning av perso
ner med tinnitus. Tinnitus kan være så
plagsomt for noen at de ikke mestrer
arbeidsdagene.
SYA gir også informasjon om interesse
organisasjonene NDF og HLF. Brukerne
får kunnskap om blant annet tegnspråk
kurs, tolketjeneste, sosiale tilbud, tek
niske hjelpemidler osv. Dette er spesielt
nyttige opplysninger for døvblitte og
innvandrere.

Hvilket yrke
skal unge velge?
- Unge døve må velge yrket ut i fra de in
teressene de har. De må finne riktig stu
diested, gjøre seg kjent med studiestedet,
bruk av tolk - og tenke fremover på hva
arbeidsmarkedet trenger av arbeidskraft.
Det har kanskje vært et generelt problem
at mange i en periode har valgt teoretisk
utdanning og ikke yrkesfaglig utdan
ning, men nå set vi at denne utviklingen
er i ferd med å snu. Vi mener at hvis døve
vitkelig har vilje kan de klare å gjøre en
god jobb i de fleste yrker, men viljen må
være der! Vi er opptatt av at den enkelte
bygget på det hun eller han er interessert
i og at vi hjelper personen til å få fram
det beste i seg selv.

- Det er klart at noen velger feil utdan
ning, de ser at det ikke passer og må
skifte valg underveis. Til elevene på vi
detegående skoler kan vi gi en prognose,
vi kan si noe om fremtiden, hvilke yrker
det trengs folk til og hvilke ytker det er
vanskelig å få arbeid innenfor.
- De er også et klart ønske fra de fleste
døve at de vil arbeide i et tegnspråklig
miljø, men også der ser vi en åpning
for at døve søker seg mer ut i det «åpne
arbeidsmarkedet».

- Generelt råder vi døve til å velge yrker
som ikke krever så mye kommunikasjon
med andre, vi vet at det er slitsomt å være
døv i arbeidslivet. Skuldrene kan fort bli
for høye!

Hvor mange er
arbeidsledige?
DT lurer på hvor mange døve og tung
hørte i yrkesaktiv alder som går arbeids
ledige, men det kan ikke SYA svare på.
Ville ikke en slik kartlegging vært nyttig?
- Jo, sikkert, men det et ikke SYA sin
oppgave. Det må være en oppgave som
NAV sentralt løser og da bør kanskje
NDF presse på for å få til en slik under
søkelse. På samme måte bør NDF jobbe
overfor NAV for å få til tegnspråklig
informasjon på NAVs nettsider.

- Hva er de vanligste motforestillingene
hos arbeidsgiverne for å ansette døve?
- Mangel på informasjon og mangel
på kunnskap om døves situasjon. Vi
må få de til å skjønne at man kan gjøre
en god jobb selv om man hører dårlig.
Vi forteller ofte arbeidsgiverne litt om
døves yrkeshistorie, fra epoken med de
tre klassiske S-yrkene og fram til i dag.
Vi informerer om tolkeordningen og
tekniske hjelpemidler, - det siste nye er
jo billedtelefon på arbeidsplassen med
enkel mulighet til å koble seg opp mot
tolketjenesten.
- Vi ønsker å komme inn tidlig i proses
sen og heller ligge litt i forkant og være
en samtalepartner og støtteperson for
den det gjelder. Flere arbeidssøkere
har mange instanser å forholde seg til.
Vi ønsker å være med å se helheten og
veilede slik at søkeren kan ha best mulig
grunnlag til å legge en videre handlings
plan i samarbeid med NAV lokalt, slutter
de ansatte på SYA.
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SPORT
JØRGEN HOLDEN
beste nordiske skytter!
helge .herland@doveforbundet.no

Norge hadde i juni i Oslo skytelandskamp mot
Danmark og Sverige. På det norske laget deltok
Jørgen Holden, Bjørn Jerstad og Erik Andresen.
De norske guttene vant liggende skyting og
Jørgen ble beste skytter individuelt med overrasken
de sterke resultater. Vi spør om han satser på
deltakelse i Deaflypics i Taipei neste sommer?

Jørgen Holden imponerte med å bli beste nordiske skytter under
3-landskampen på Oslo østre skytebane i juni. Her gratuleres
han av fra venstre Øystein Strand, Bjørn Jerstad, Knut Bjarne
Kjøde ogJarle Lid.

- På stående skyting gikk det ikke så bra
som jeg hadde forventet.

God eller dårlig balanse, Jørgen Holden
gikk i hvert fall til topps også i helmatch.

Det er også grunn til å bli imponert over
de to andre gubbene. Bjørn Jerstad er 63
år og Erik Andresen 72 år! Utrolig å ha
så godt syn og være så stødig på hånden i
godt voksen alder at de fortsatt kan delta
ikonkurtanser.

Resultater 60 skudd liggende
med 50 meters avstand:
1 Jørgen Holden, Norge 588 poeng
2 Jimmy Levin, Sverige 578 poeng
3 Søren Damsgård, Danmark 563 poeng
5 Erik Andresen, Norge 558 poeng
7 Bjørn Jerstad, Norge 532 poeng

1101 poeng
1099 poeng
1089 poeng
984 poeng
933 poeng

2116 poeng
2112 poeng
2085 poeng

l Jørgen Holden, Norge
2 Jimmy Levin, Sverige
3 Ivan Jeppesen, Danmark
6 Erik Andresen, Norge
7 Bjørn Jerstad, Norge

Lagkonkurranse
1 Sverige
2 Danmark
3 Norge

- Er skytterforbundet på jakt erter en
oppmann til de døve skytterne?
- Pr. dato er det vel kun Holden som
presterer og samtidig sier han vil satse på
toppnivå? Hvis vi får frem Rere toppskyt
tere må vi vurdere å skaffe en oppmann.

- Kan det ordnes med en trener for
Holden?
- Ja, og det er mest naturlig at han knyt
tes opp mot riReiandslaget. Landslagstre
ner Christian Holstad Li!eng vil ta kon
takt med Holden for blant ant å invitere
ham på treningssamlinger.

Skytterforbundet
vil ta ansvar for Jørgen
Generalsekretær Arild Groven svarer
følgende på noen spørsmål om Jørgen
Holden og skyting for døve:

- Er Holden sine resultater i skyting så
gode at det er realistisk med deltakelse i
DeaRympics i Taiwan i september neste
år?
- Det er for tidlig å avgjøre detre nå.
Resultatene fremover vil avgjøre.

1146 poeng
1027 poeng
1025 poeng

Lagkonkurranse
l Norge
2 Sverige
3 Danmark

Helmatch
På helmatch er det 50 meters avstand til
blinken. Deltakerne skyter 40 skudd stå
ende, 40 skudd knestående og 40 skudd
liggende. Mange mener at helt døve
skyttere taper en del i stående i forhold
til tunghørte skyttere, fordi døve ofte
har problemer med balansen på stående
skyting. En slik unnskyldning har Jørgen
Holden aldri brukt, men andre skyte
kyndige har kommentert akkurat dette
overfor Døves Tidsskrift.

- Det vet jeg ikke, jeg mangler støtteap
parat. Vi har verken lagleder eller trener.
Uten trener får vi ikke korrigering på
teknikken, vi et avhengig av å få hjelp av
trener ti! det skytetekniske. Det er 10 år
siden vi hadde egen landslagssamling for
døve skyttere.

Bonden fra Valdres er 56 år, rene ung
dommen. Han forteller at han trener
skyting bare to ganger for uken nå, i
tillegg driver han fysisk trening: ski om
vinteren og sykling om sommeren.

- Med så lite trening var det imponerende
resultater du fikk til i landskampen, kan
du kommentere skytingen din?
- Ja, jeg er fornøyd med innsatsen, spe
sielt i helmatch, der jeg klarte ny norsk
døverekord med 396 poeng på 40 skudd
liggende.

- Jeg er med i konkurransene fordi det er
moro å treffe igjen gamle kamerater fra
skyttermi!jøet, derfor vil jeg også delta i
Rere konkurranser utover høsten, blant
annet Norgesmesterskapet for hørende i
slutten av august.

- På 60 skudd liggende hadde jeg proble
mer med den 5. serien, der klarte jeg bare
94 poeng. Jeg hadde 396 poeng på de
første 40 skuddene, men slik er det ofte i
konkurranser.

- Knestående skyting gikk veldig bra,
jeg fikk 377 poeng som bare er 2 poeng
unna den nor~ke rekorden.
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Treningsleir i Sverige

Trondheim Døves Idrettslag tok en
forsommerhelg 13 barn med på trenings
leir ril Storvallen i Sverige. Lederne Irene
Korstad, Britt Olsen, Karl Olav Kristian
sen og Tore Solem hadde tilrettelagt alt
på beste måte.
l Y2 times togtur gikk fort unna, og fra
stasjonen måtte barna gå de 4 kilome
terne, det var jo treningsleir, fram til
Storvallen Ridesenter, der barn og voksne
bodde.

Skulle en på butikken å snope var det 3,5
kilometers trimtur. Ekstra dramatisk ble
det da noen av guttene møtte på en elg i
skogen!

Sport

Det ble fotturer i fjellet, mye fotball,
rebusløp og kubbe - der en kaster trepin
ner på kubbene for å velte de. Men det
var ikke bare idrett. En kveld holdt to av
jentene, Tine Granmo og Beate Solem,
foredrag om sin spennende tur til Nigeria
sammen med jentelaget til fotballklub
ben Kolstad. Jentene stilte opp i landets
«nasjonaldrakt» og presenterte alt på
powerpoint og svarte på spørsmål.

Selvsagt ble det også tid til kortspill og
andre leker, og Iselin disket opp med va
fler! Treningsleiren ble så vellykket at det
frister til gjentakelse, mener både barna
og lederne.

Flott av Oslo!
Oslo Døves Sportsklubb har med fotball
lag i serien både for menn og kvinner.
Guttene deltar i serien for Iler lag og
ligger godt plassert midt på tabellen, men
med et knallsterk 3 -2 seier mot serieleder
Bislett.
Kvinnelaget deltar i 7er serien og ligger "
foreløpig på sisteplass, men skal laget bli
bedre er det ingen annen vei å gå enn å
spille kamper og tåle tap i begynnelsen
til det etter hvert blir bedre. Heia Oslo!
Vi håper lagene i Trondheim, Stavanger
og Bergen følger etter.

Taiwan om ett år
Om bare vel et år, 5. september, åpner de
21. Deaflympics i Taipei som er hoved
staden i Taiwan. Konkurransene går
fram til 15. september. Vi håper på norsk
deltakelse i fotball kvinner, bowling,
friidrett, tennis og skyting. Har vi' glemt
noen?

Nå må klubbene ta ansvar!
Norges Skiforbund ønsker å fortsette
arbeidet med å skape et miljø for døve
i langrenn. Derfor fortsetter de med
treningssamlinger, dette var vellyk
ket i fjor, selv om de kunne ønske
seg ennå flere deltakere. Det håper
skiforbundet på i år. Der er planlagt
3 samlinger før jul, 2 barmark og
en på snø. Målsettingen er å få med
flere tunghørte og døve på ski, slik at
Norge igjen på sikt kan sende utøvere
til Deaflympics.

Derfor inviterer Norges Skiforbund"
de over 14, år til barmarksarnling i
langrenn 4. - 7. september på Hafjell,
Idrettshytta til Oslo Døves Sports
klubb.
Krav til å være med er at du har et
hørselstap på tilsvarende 55dB på
beste øre. Har interesse av å gå på
ski. Vil finne ut om langrenn er en
idrett som passer for deg. Vil satse
mot internasjonal deltakelse. Se hele
innbydelsen på www.deafnet.no

Spørsmål kan rettes ril skiforbundets
Anne Ragnhild Kroken, e-post anne.
kroken@skiforbundet.no
SMS 930 54 058
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Påmelding til Døves kulturdager i Stavanger 10.-12. oktober 2008

Skjemaet sendes til: Døves kulturdager, Stavanger forum, v/Bookingkontoret, P.b. 410, 4002 Stavanger.
Telefaks 51 558228 - E-post: booking@stavanger.forum.no merk emne: "Døves kulturdager 2008". Du får til
sendt faktura. Gebyr kr 75 kommer i tillegg. Ved betaling på internett (www.kulturdagene.net) slipper du gebyr.

Fornavn: Etternavn: .

Adresse: .

Telefon/teksttelefon: .

Mobiltelefon: .

E-post: .

PÅMELDING:
Dato Tid Pris Kryss av

Deltakeravgift Voksen (over 16 år) - hele helgen 10-12 okt. 500,- O
Deltakeravgift Barn (under 16 år og aktive) - hele helgen 10-12 okt. 300,- O

SEKSJONER:
Dagsbesøk Voksen (over 16 år) - fredag 300,- O
Dagsbesøk Voksen (over 16 år) - lørdag 300," O
Dagsbesøk Barn - fredag 200,- O
Dagsbesøk Barn - lørdag 200,- O

SOSIALT PROGRAM:
Ulstein kloster (busstur og omvisning) 11 okt. 10.15-12.00 150," O
Ulstein kloster (busstur og omvisning) 11 okt. 10.30-12.00 150,- O
Havrafting (buss & båt) 11 okt. 10.30-12.00 500,- O
Busstur til Lysefjorden/Prekestolen 11 okt. 09.30-12.00 300,- O

Festmiddag - lørdag kveld. Deltakeravgift dag må også betales 11 okt. 19.30-02.00 500,- O
Fest uten mat - (adgang etter kl 22) lørdag.

Deltakeravgift dag må også betales 11 okt. 22.00-02.00 100,- O
Drikke festmiddag, pris pr bong

1 bong =1 glass rød- eller hvitvin, 1 øl eller 2 brus Antall:
(kan også kjøpes på stedet, men vi anbefaler forhåndsbestilling) 11 okt. 19.30-02.00 60,- C]

Ungdomsfest - Stavanger Døvesenter, Storhaug
Alkoholfritt arrangement - Deltakeravgift dag må også betales 11 okt. 19.30-22.00 250,- O

Byvandring i Gamle Stavanger - med tegnspråkkyhdig guide 12 okt. 09.30-10.45 0,- O

SUM Å BETALE: I I
Deltakeravgift:
Barn under 4 år gratis. Barn/ungdom fra 5 til 16 år - barnebillett. Ungdom/voksen fra 16 år - voksenbillett

WORKSHOP:
Informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden til kulturdagene når disse er klar. Alle som allerede har meldt seg på
vil få en e-post med informasjon om påmelding til disse.

GUDSTJENESTE:
Søndag kl 11 i Stavanger Domkirke, alle er hjertelig velkommen.

INNKVARTERING (vennligst fyll inn 2 prioriteringer) Betales ved avreise:
Innkvartering: Pris pr. rom pr. natt:
Rica Forum Hotel DE-rom 995 / OD-rom 1.195
First Hotel Alstor DE-rom 698 / OD-rom 898
Radisson SAS Atlantic Hotel DE-rom 825/ OD-rom 925
Clarion Hotel Stavanger DE-rom 995/ OD-rom 1.195

Hotell prioritet:

Ankomst dato: Avreise dato: .
Spesielle ønsker: O Røykerom

Jeg skal dele rom med: ..
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~
S~ndSMSfir
41716119.

Slik gjør du

Du sender SMS til (+47) 417 16119.

Informasjon vi rypisk ønsker oss er:

• Ditt medlemsnummer i NAF

• Hvor du befinner deg

• Registreringsnummer
• Hva er årsaken til at du trenger veihjelp

Du vil så ra svar via SMS med informasjon om forventet

oppmøtetid osv.

Som NAF-medlem får du tilgang til en rekke andre

medlemsfordeler som gir deg et tryggere og mer

økonomisk bilhold. På naf.no kan du lese mer.

Meld deg inn på naf.no

alt er mulig: LI:.DL_____________________.7...." ~ SANDNES PRO SERVICE

Sandnes Pro-Service as - Skippergt. 121-123 - 4327 Sandnes - Tlf. 51 97 1400

~~Sigt~~en
www.signo.no

Har du tittet på alle de fine produktene NDF selger?

Kopper, t-trøyer, caps, ryggsekk, vase, jubileumsbok og mye mer.

Se på www.deafnet.no
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B-BLAD

Returadresse:

Norges Døveforbund
Grensen 9

0159 Oslo

Franske klovner på turne

Opplev høstens morsomste turne.
Teater Manu har invitert to

franske skuespillere til Norge for å bli
med på en turne som besøker flere

døveforeninger i hele landet.
Dette er klovnehumor for voksne.

Teater Manu er
o

stolte over a
kunne presentere

franske
Isabeile Voizeux

og
Kheidra Lamada.

Vel møtt!

For nærmere informasjon om spillesteder og tider,
gå inn på

www.teatermanu.no


