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Godt nytt år!
Jeg vil først ønske alle våre lesere og medlemmer et riktig godt nytt år!
Det et naturlig å se tilbake på det året som gikk.
Arbeidet har vært veldig givende og utfordrende.
Jeg vil takke alle som arbeider i vår organisasjon både frivillige og profesjonelle.
NDF har en liten administrasjon, men nå er vi i ferd
med å vokse litt. Vi ønsker å fortsette veksten - men
uansett hvor mange som jobber på forbundskontoret,
er vi helt avhengige av at frivillige stiller opp og gjør en innsats.
Vi trenger folk til å representere i
brukerråd, utvalg og andre steder
slik at vi kan følge opp landsmøtevedtakene på beste måte.

tegnspråket osv. Vi ser også hvor viktig det er med
tilbud til barn og unge. Dette arbeidet fortsetter for
fullt i 2009.
Vi sliter fortsatt med å skaffe inntekter, men vi er i
gang med å øke inntekter fra annonsesalg og salg av
produkter. Det er en utfordring å erstatte tapte automatinntekter.

«IDet betyr mye for
oss at tegnspråkets
status heves...

NDF hadde en stor dag da vi feiret
90-årsjubileumet den 18. mai. Vi
hadde besøk av vår høye beskytter
prinsesse Martha Louise. Arrangementet ble direkteoverført på internett slik at alle døveforeningene fikk
feire sammen med oss med bløtkake og kaffe. Jeg vil
peke på jubileumsboken som en viktig ki!de ti! informasjon om NDFs arbeid.
En stor dag var det også den 27. juni, da Kultur- og
kirkedepartementet la frem stortingsmeldingen om
norske språk. Her foreslås det at det etableres en
allmenn språklov som skal fastslå hvilke forpliktelser staten har til å ta vare på språkene som brukes i
Norge. Det foreslås at fem språk blir offisielle norske
språk: bokmål, nynorsk, samisk, kvensk og norsk
tegnspråk. Stortinget skal si sin mening tidlig i 2009
og vi følger opp denne saken tett. Det betyr mye for
oss at tegnspråkets status heves på denne måten slik at
døve får sterkere rettigheter. Når loven endelig kommer, skal vi virkelig feire!
NDF har også i 2008 fått bidrag fra Atlasalliansen til
prosjekter på Madagaskar og i Palestina. NDF har en
viktig jobb å gjøre for «de fattigste av de fattige» for å
bygge opp egne døveorganisasjoner i landene, styrke

1. januar 2009 kom den nye Ti!gjengelighets- og diskrimineringsloven. Nå er det forbudt å diskriminere døve! NDF er med i et arbeid
som skal styrke loven med punkter om
informasjon, varer og tjenester. På den
måten vil loven bli enda bedre for oss
døve.

NDF har opprettet et oppvekstutvalg og ansatt
en oppvekstrådgiver i 2008. Det er mange viktige
spørsmål som skal avklares innenfor skoleområdet i
år. På samme måte er det viktig at vi viderefører de
mange seminarene vi har internt i organisasjonen,
som kulturseminar, organisasjonsseminar, bistandsseminar, ny givkurs, landsråd, likemannsarrangementer,
arbeidslivseminar, Døves Kulturdager, likemannskurs
for eldre og kulturtreff for seniorer osv i 2009. Slike
arrangementer er svært viktige for at vi fortsatt blir en
organisasjon som jobber sammen.
Arbeidet i Døves Nordiske Råd, EUD og WFD har
også opptatt oss i 2008. Det er viktig at vi profilerer
oss i disse fora også. Et viktig arbeid videre vil være
oppfølging av den nye FN-konvensjonen.
Til stor glede vokser vår organisasjon i antall medlemmer. Flere og flere ungdommer slutter seg til oss, vi
håper denne trenden fortsetter!
Jeg håper på fortsatt godt lagarbeid med dere. Alene
kan vi gjøre lite, sammen kan vi gjøre mye.

Hanne Kvitvær
Forbundsleder
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Arbeidslivssem.inar
helge.herland@doveforbundet.no

- Ungdom + arbeid =

S

T

-Vi i NDFs arbeidslivsutvalg vil gjerne bli bedre kjent med de utfordringene som dere ungdommer føler i forhold til arbeidslivet. Samtidig ønsker vi at dere skal få flere kunnskaper om arbeidslivet, slik at dere blir bevisste på de mulighetene dere har i forhold til arbeidslivet. De fleste
er i arbeid i 40 - 50 år, altså en stor del av livet, derfor er det viktig å ha kunnskap om dette, var
Knut Bjarne Kjødes åpningsord på likemannsseminaret om arbeidsliv. Seminaret ble arrangert
før jul på Lørenskog med temaet «Ungdom + arbeid = sant». Totalt 30 deltakere var med på
seminaret, de aller fleste i alderen 16 til 22 år.
Viktig å komme inn
i arbeidslivet tidlig
Stian Oen, fagpolitisk rådgiver for arbeid
og levekår i FFO, foreleste om «overgangen fra utdanning til arbeid».
-Overgangsfaser i livet er alltid kritiske,
mange faller fra i denne fasen. Om overgangen fra utdanning ikke skjer til jobb,
skjer den nesten alltid til trygd isteden,
sa Oen.
Han understreket at det er mye lettere
å komme inn i jobb som nyutdannet
enn som uførepensjonist. Det er viktig
å komme seg inn i arbeidslivet så tidlig
som mulig etter ferdig utdanning poengterte han.

-Dessverre er det mange myter som ødelegger for døve og andre funksjonshemmede i arbeidslivet. Vi har ikke egne tall
for hvor mange døve som går arbeidsledige og ønsker arbeid. Men vi vet at
nesten 100.000 funksjonshemmede som
ønsker seg ut i arbeidslivet ikke får denne
muligheten.
Oen fremholdt at mange funksjonshemmede kan gjøre en fullgod jobb med
bare enkle tilrettelegginger og at mange
arbeidsgivere ikke kjenner til at for
eksempel døve har rett til tolketjeneste
og ulike tekniske hjelpemidler betalt av
Hjelpemiddelsentralene.

-Mitt råd til ungdommen er å skaffe seg
så mye arbeidslivserfaring som mulig, så
tidlig som mulig gjennom sommerjobber,
deltidsjobber og praksisplasser.
Dessuten kan man selv oppsøke bedrifter
og presentere seg og sine kvaliteter. Hvis
du søker jobb i staten skal du vite at de
har plikt til å innkalle minst en funksjonshemmet til intervju - og at funksjonshemmede søkere kan foretrekkes.
Statsbygg har åpent sagt at de vil ansette
flere funksjonshemmede og jeg merker at
flere statlige bedrifter er blitt mer bevisst
på ansettelse av funksjonshemmede,
oppmuntret FFOs Stian Oen.

Ingen norsk arbeislivsundersøkelse
Bjørn A. Kristiansen er sekretær for
NDFs arbeidslivsutvalg. Hans presenterte noen undersøkelser fra arbeidslivet.
Beklageligvis finnes det ikke noen undersøkelse som viser døves deltakelse i yrkeslivet i Norge. Kristiansen refererte derfor
i stor grad til undersøkelsen i Danmark
om «Døves utdannelse- og arbeidsmarkedsforhold, 2006 og 2007». Den viser at
bare 50 prosent av døve har arbeid, mens
tallet er 70 prosent for hørende.
-Det er rimelig å anta a forholdene i
Danmark og Norge er ganske likt, derfor
er den danske undersøkelsen den beste
dokumentasjonen vi har, mente Kristiansen.

Stian Oen, FFO i prat med leder av NDFs arbeidslivsutvalg Knut Bjarne Kjøde.
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Han presenterte også en undersøkelse
fra Nasjonalt dokumentasjonssenter. De
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JMiJttlrå~ til ungdom-

NDFs arbeidslivsutvalg samlet i en av pausene på kurset, fra venstre Kristin Gulbrandsrød, Bjørn
A. Kristiansen, Knut Bjarne Kjøde, Camilla Høiberg og Britta B. Wold. To medlemmer deltok ikke
på likemannsseminaret, Knut Dønnessen og Gro Marie Mydland.

gjorde for to år siden telefonintervju med
600 bedrifter om deres syn på å ansette
funksjonshemmede. Utgangspunktet
var hvordan de ville stille seg til en 35 år
gammel arbeidssøker.
-Nesten alle bedriftene svarte at de ville
foretrekke en «funksjonsfrisk» person
med gode kvalifikasjonene. Videre på listen ville 60 prosent av bedriftene ansette
en søker med somalisk bakgrunn med
meget gode kvalifikasjonene. Nederst
på listen finner vi de mest interessante
tallene for funksjonshemmede, men de
er dessverre også skuffende tall, beklaget
Kristiansen.
Et godt stykke nede på listen over hvem
bedriftene ville foretrekke å ansette finner vi at 24 prosent av bedriftene ville
ansette en tidligere straffedømt, mens

bare 10 prosent av bedriftene ville ansette
en blind med de samme kvalifikasjonene
som den straffedømte.
Bedriftene foretrekker altså etniske «friske» nordmenn, så innvandrere, dernest
straffedømte og til sist den blinde.
-Jeg tror dessverre ikke at døve ville
kommet bedre lit av undersøkelsen enn
blinde, så vi har en stor oppgave med å
endre bedriftenes holdninger til døve
som arbeidstakere, sa Kristiansen.
På samme måte er det viktig at døve
utdanner seg best mulig og tenker offensivt. Det at man er døv må aldri bli
en unnskyldning for ikke å få arbeid. Da
er det viktig at også skolenes rådgivning
til elevene om yrkesvalg blir bedre, slik
at døve ikke blir dyttet inn i yrker der de
ikke passer, påpekte Bjørn A. Kristiansen.

men ,ed a skaffe seg
så mye arbeidslivserfaring som mulig,
så tidlig som mulig
gjennom sommerjobber, deltidsjobber og
praksisplasser.
Stian Oen

Noen utfordringer til
arbeidlivsutvalget!
I en pause i forelesningene samlet vi hele
NDFs arbeidslivslitvalg og spurte om:
- Har NDF søkt om penger til en undersøkelse om døves situasjon i arbeidslivet?
-Ja, vi har tidligere søkt om midler
fra Helse- og rehabilitering, men fått
avslag. For Bere år siden søkte vi også til
Arbeidsdirektoratet, men heller ikke de
viste interesse for å få tall på bordet når
det gjelder døves arbeidslivsdeltakelse.

- Har NDF noen søknad inne om dette nå?
- Nei.

- NAV har 6 stillinger på Senter for yrkesmessig attføring i Oslo, og tre konsulentstillinger fordelt på Tromsø, Trondheim og
Bodø. Altså ni stillinger som skalgi bistand
til døve arbeidssøkere. Hvorfor samarbeider NDFs arbeidslivsutvalg så dårlig med
NAV?
- Gjør vi det? Det er tydelig overraskelse
blant arbeidslivslitvalgets medlemmer.

- Vi oppfttter det slik. Vi har aldri sett
representanterfra SYA på de årlige
likemannskursene for arbeidsliv, mens det
er et aktivt samarbeidfor eksempel med
arbeidsformidlingsselskapet Adecco.

Under rollespillet måtte ungdommene prøve seg som jobbsøkere i møte med strenge sjefer. Fra venstre
Monica C. Olsen Wold som døv arbeidssøker, hun har med seg tolken Lena Mei Kalvenes Anda på andre siden arbeidsgiverne Marius B. Eide og Thomas Blix, sistnevnte tok likegodt tegnetfra
tolken!
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- Arbeidslivslitvalget har et medlem som
er konsulent i NAV. Det er Knut Dønnessen i Trondheim. Vi ser på ham som
NAV sin representant i litvalget. Men
kanskje vi burde hatt nærmere kontakt
med SVA, kanskje vi burde hatt et samarbeidsforum der de deltok. Vi synes vel
at SVA noen ganger undervurderer døves
evner i arbeidslivet, og at de ser for mye
på hindringer og for lite på muligheter.

-SYA i Oslo har 6 stillinger med tverrfitglig
bakgrunn. I Tromsø, Trondheim og Bergen
finnes det bare en konsulent. Hvorfor skal
112009
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resten av landet ha et så mye dårlige tilbud
enn døve på Østlandet?
- Det er vel naturlig så lenge det store
flertallet av døve bor i Oslo-området,
svarer arbeidslivsurvalget før vi må
skynde oss inn til en ny forelesning.

Rollespill
Camilla Høiberg som er teamleder på
Rycon AS ledet rollespill med tema «Hva
forventer ungdommene av arbeidslivet?"
Dette var et meget populært innslag på
seminaret og vi lot oss imponere over
ungdommenes talenter som skuespillere.
Det er tydelig at dagens ungdom er vant
til rollespill fra skolen, og også at de har
med seg en boklig kunnskap som er mye
bedre enn tidligere generasjoners. Slikt er
gledelig å registrere. Det gikk som en rød
tråd i gruppearbeidet at vi ikke kan forvente at arbeidsgiverne har kunnskaper
om oss døve, men at vi selv må informere
om vår situasjon - og at døve ungdommer må møte arbeidsplassen på en positiv
og optimistisk måte, opptatt av å bli en
verdifull medarbeider for bedriften.

Thomas Blix til venstre ogJostein Dale er to dyktige tømrere.

- Vi kommer bort i mye forskjellig
arbeid, fra arbeid med større bygg til små
reparasjoner av vinduer og dører, supplerer Jostein.
Begge to synes også det var greit å begynne å tjene egne penger tidlig.

Fire på kurset
På kurset deltok det to tømrere, Jostein
Dale fra Oslo og Thomas Blix fra Sandefjord.
-Jeg valgte utdanning som tømrer fordi
jeg hadde lyst å lære noe fra bunnen av,
begynner Thomas som allerede har flere
år bak seg som fagmann.
- Jeg hadde ikke motivasjon til mer
teoretisk utdanning og synes tømrerfaget
virket fristende. Jeg er lærling og mener
det er viktig å få fagbrev slik at jeg har
en utdanning som gir trygghet, mener
Jostein.
- Det går greit med munnavlesning
kombinert med den hørselsresten jeg har.
Det største problemet med kommunikasjonene er i grunnen når folk brukes snus
- smiler Jostein.
- Det samme for meg, det går greit med
å lese på munnen, i tillegg kan arbeidskompisene litt tegn. De fikk tegnspråkkurs på arbeidsplassen, i et samarbeid
mellom NAV og Nedre Gausen kompetansesenter, informerer Thomas.
- Tømreryrket passer fint for døve, det
er mye selvstendig arbeid. Vi jobber ut
i fra byggetegningene, akkurat nå er jeg
opptatt med å bygge store hytter, forteller
Thomas.
1/2009

På kurset ble vi også kjent med to søstre
fra Stokke som nå deler leilighet som
studenter i Oslo. Katrine Gjermundrød,
20 år, er yngst og studerer til sykepleier.
-Jeg var usikker på yrkesvalget, men
mamma er sykepleier og jeg synes det
virker som et interessant yrke. Etter
videregående skole var jeg elev ved Frontrunners i Danmark, en klasse med døve

elever fra ulike land i verden, som ga
kunnskap om media og samfunn.
Begge jentene har vært elever ved Nedre
Gausen skole og Sandefjord videregående
skole.
-Med de tekniske hjelpemidlene som
finnes i dag er det ikke noe problem for
døve å jobbe som sykepleiere. Studiet er
på tre år, og jeg er elev i 1. klasse, så det
er ganske nytt for meg fremdeles.
Storesøster Hilde Gjermundrød, 22 år,
er inne i sitt 3. studieår i psykologi.
-Utdanningsplanen min videre er to års
studier i Danmark og senere to praksis
år før jeg forhåpentligvis kan kalle meg
psykolog.

Til høyre liLLesøster Katrine som studerer sykepleie og Hilde Gjermundrød som studerer psykologi.
VI1edlemsblad for JX9rges 'Døveforbund

døves TIDSSKRIFT

7

Arbeidslivsseminar
-Førsteinntrykket
s9m arbeidsgiveren
får av deg er svært
viktig. Derfor må du
være pen i klærne,
velstelt, snus og tyggegummi er bannlyst
- og det samme er
eventuell røykeånde.
Elisabeth Braaten

Elisabeth Braaten fra Adecco var en svært engasjertfOreleser, her blir hun tegnspråktolket av Anja
Nesse.

-Mellom videregående skole og psykologstudiene i Oslo var jeg ett år på GalIaudet universitet i USA, mest fordi jeg var
eventyrlysten, men også fordi det ga muligheter til å perfeksjonere meg i engelsk.
På Gallaudet hadde jeg også psykologi på
timeplanen og en meget dyktig foreleser
inspirerte meg til å gå videre den veien.
- Så flott at vi kan få den første døve
psykologen!
- Ja, men samtidig er jeg litt redd for at
døvemiljøet er for lite, at vi alle kjenner hverandre, og at døve derfor ikke vil
bruke andre døve som psykologer, tviler
Hilde.
Det frykter ikke vi. Vi tror de fleste
døve vil ønske en døv psykolog hjertelig
velkommen!

Førsteinntrykket viktig
Elisabeth Braaten jobber som rådgiver
hos bemanningsbyrået Adecco. Hun
holdt en svært engasjerende forelesning
om utforming av jobbsøknader, CV,
hvordan man bør forberede seg til jobbintervju og andre viktige spørsmål for
ungdom som skal ut i arbeidslivet.
-Førsteinntrykket som arbeidsgiveren
får av deg er svært viktig. Derfor må du
være pen i klærne, velstelt, snus og tyggegummi er bannlyst - og det samme er
eventuell røykeånde.
8
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Meldingene fra Braaten var krystallklare.
Hun tok seg også en runde i klasserommet og håndhilste på hver enkelt kursdeltaker og da gjaldt det å gi et skikkelig
håndtrykk tilbake, pluss at en måtte ha
øyekontakt når man hilste, ellers ble det
en ny klar melding!
- Det er viktigere enn noen gang å kunne
selge seg selv overfor arbeidsgiverne. Arbeidsmarkedet er tøffere enn for bare et
halvt år siden, derfor er det er viktig å ha
det lille ekstra som gjør at arbeidsgiveren
velger akkurat deg.
Adecco-rådgiveren understreket hvor
viktig god kompetanse er når man søker
arbeid. Med god kompetanse mente hun
gode kunnskaper, ferdigheter, personlighet og evner. Med evner mente hun vilje,
motivasjon, holdninger og verdier.
-Mange får ikke jobb fordi de har feil
holdning og dårlig motivasjon. Det er
helt avgjørende at ungdom har stå-på-vilje og vil yte sitt beste og litt til når man
vil inn i arbeidsmarkedet.

Å komme for seim på jobben er et
eksempel på et holdningsspørsmål. Man
må overholde arbeidslivets regler og
kunne yte en innsats før en begynner å
kreve, fremhold hun.
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Veien til yrkeslivet
Linda K. Hansen fortalte nært om sin
vei fra skole til yrkeslivet. Hun jobber
som web utvikler på AstraZeneca AS,
et farmasøytisk selskap. Hun har ansvar
for imranettet og Astrazenecas nettside
(www.astrazeneca.no). pluss andre nettsteder som eies av AstraZeneca AS, som
f.eks. www.halsbrann.com.
www.ibd.no. Hun lager også bannerannonser, brosjyrer, plakater, visittkort,
pluss mer. Vi har spurt hvordan Linda
har kommet dit hun er i dag.
- Jeg gikk på Skådalen skole fra 1. - 10.
klasse. Så tok jeg allmennfag på Sandefjord videregående skole. Jeg valgte blant
annet «brukersystemet og systemutvikling» som studieretningsfag i 2. og 3.
året på skolen. Etter tre år i Sandefjord,
flyttet jeg til Nesbru og gikk på IT
Akademiet på Bryn. Første året tok jeg
utdanning som web kandidat, og andre
året tok jeg web og multimedia design,
smiler Linda.
- Kunnskaper i engelsk er viktig fordi
mye av faglitteraturen som må leses er på
det språket. Jo mer man leser, jo flinkere
blir man. Jeg har hatt engelsk undervisning fra 3. klasse på barneskolen fram
til 2. året på videregående skole. Jeg var
gjennomsnittlig god i engelsk.
1/2009
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Linda K Hansen jobber som web utvikler på
AstraZeneca AS.

-Det er ganske slitsomt i spisepauser. Det
er over 100 ansatte i bedriften, og ofte
mye bakgrunnstøy i kantinen som gjør
det vanskeligere for meg å oppfatte hva
sidemannen sier. Mange prater i munnen
på hverandre og bruker ikke kroppspråk
eller litt tegn som støtte, og da blir jeg
fort sliten. Derfor går jeg med en gang
jeg er ferdig å spise, eller jeg sitter en
gang iblant oppe på kontoret og spiser
alene. Da føler jeg meg ikke så utenfor.
For jeg velger selv å spise alene l Kollegene
mine sier at de skjønner at jeg vil sitte
alene iblant. De var nok litt usikker først,
og skjønte ikke at jeg valgte å sitte alene
fremfor å sitte sammen med andre.

Litt bedre enn gjennomsnittlig god må
hun nok ha vært for hun fikk en 5-er på
vitnemålet. For Linda er det viktig å få
fram at hun i alle år fikk samme engelsk
undervisning som andre hørende. På IT
Akademiet tipset læreren om jobben på
AstraZeneca, et firma som selger medisiner. Stillingene ble ikke annonsert åpent,
men internt. Læreren til Linda kjente
arbeidsgiveren og anbefalte henne og en
annen student.

Linda forteller at hun bruker tegnspråktolk til møter og andre arrangementer
i jobben, som feks. firmakonferanse,
julebord, avdelingssamling og lignendemen ellers ikke. Hun sitter foran PC-en
mesteparten av dagen, og sender e-post
til kollegene sine, slik alle andre også
gjør. Hun har en fungerende hørselsrest
og klarer fint å kommunisere med andre,
men bare med en om gangen.

- Jeg var på to jobbintervjuer hos
AstraZeneca. Jobbintervjuene var helt
grei, men arbeidsgiveren er dansk og det
gjorde meg nervøs. Det var vanskelig å
munnavlese henne, men heldigvis gikk
det bra. Jeg skulle kanskje tatt med tolk,
men jeg ville samtidig vise at jeg klarer
meg uten tolk på arbeidsplassen. Jeg viste
fram papirene mine og fortalte hva jeg
kan, og sa at hørselen min ikke skulle
være et problem på arbeidsplassen. Det
meste av kommunikasjonen foregår på
e-post, også hørende i mellom, det er det
vanligste i dag.

Som et råd til andre døve og tunghørte
sier hun:
- Det er utrolig viktig å fortelle andre
ansatte om hørselen din, og fortelle at
du setter pris på om andre kan lære litt
tegnspråk, så de kan støtte deg i hverdagene. Det er veldig tungt bare å munnavlese hele dagen. Jeg angrer litt på at jeg
ikke var «strengere» allerede fra begynnelsen av når det gjelder kommunikasjonen. Det er lurt å få besøk av NAV på
arbeidsplassen, slik at de kan fortelle dine
kolleger om døves kommunikasjonssituasjon og annet som er viktig for å få til
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rpme for
int Hå jobben er
y
l pao et
et e sempe
holdningsspørsmål.
Man må overholde
arbeidslivets regler og
kunne yte en innsats
før en begynner å
kreve.
Elisabeth Braaten

optimal trivsel og resultat på arbeidsplassen, avslutter Linda K. Hansen.

Avslutning
Å samle en gruppe ungdommer til et
slikt seminar en førjulshelg på et fint
hotell skulle man kanskje tro var å friste
skjebnen, det kunne lett bli mye festing
og lite søvn. Det slapp vi å bekymre oss
for. Hvis seminardeltakerne er representative for dagens døve ungdom går vi en
lys fremtid i møte.
Dette var en seriøs gjeng med fokus på
fremtidens muligheter. De var spørrelystne, interesserte og møtte opplagte til
forelesningene. Sosialt fungerte de også
veldig bra, med mye godt humør i et
inkluderende miljø. Mange av ungdommene er opptatt aven klarere rådgivning
ved valg av yrke. Hvilken utdannelse '
skal vi ta for å være tilnærmet sikker på
å få jobb etterpå, er et spørsmål mange
funderer på. Og den som kan gi et godt
svar på det skal få 1000 kroners-tipset av
Døves Tidsskrift!

Denne gang et fokuset på hvilket ansvar
daglig leder og styret har for helse, miljø og
sikkerhet i organisasjonen.

Kursansvarlig: Advokat Jens Kristian Johansen i Grette advokatfirma og generalsekretær
Paal Ric:hard Peterson.

HMS-kurs for arbeidsgivere

Kurser vil inkludere det obligatoriske HMSkurset som alle arbeidsgivere må gjennomføre (§ 3-5 i Arbeidsmiljøloven), Deltar du på
dette kurset, får du kursbevis som viser ar du
har gjennomført slikt obligatorisk kurs!

Tid: Fredag 13. mars kl 1800
ril søndag 15. mars kl 1400.
Vi har i samarbeid med Grette advokatfirma
gleden av å ønske velkommen til HMS-kurs
for arbeidsgivere. Dette kurset er en oppfølging etter sryrekurs i desember 2007 og
september 2008.

- Å.

Sted: Thon Hotel Triaden, Lørenskog.
Hvem: Ansatte i døveforeningene og sryre~
medlemmer som har ansatte personer i foreningen. Også åpent for andre interesserte.

Påmelding til janne.moskaug@doveforbundet.no innen 13. februar. Egenandel er 500
kroner per person, dette inkluderer reise og
opphold.
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NDFs prosjekt i Palestina

Dette er bilderfra et tidligere besøk i Palestina og illustrerer godt hvor
store materielle ødeleggelser det blir etter bombing.

Mange er nok bekymret for hvordan det går med
de døve innbyggerne i Gaza. NDF har i flere år
drevet bistandsarbeid for å styrke situasjonen for
døve i Palestina. Da gir det ekstra sterkt inntrykk å se de hjerteskjærende bildene på tv fra
krigshandlingene i landet. Hvordan går det med
våre palestinske venner?
- Vi har ikke klart å få kontakr med døve i Gaza, forteller NDFs
prosjekrleder Knut Rune Saltnes.
- Det har vært umulig for oss å komme inn i området. Vi kan
bare forestille oss hvordan døve har det i en krigssituasjon. Jeg vil
tro at frykt og engstelse forsterkes fordi døve ikke får nok informasjon om hva som skjer. Mange av de døve har få kontakter, lever isolert og hadde det svært vanskelig allerede før krigen startet.
Jeg vil tro at det er mange døve blant dem som mangler mat.
- Hvordan får døve informasjon?
- Døve er avhengig av informasjon fra
familie og venner. De får ikke de samme
nødrneIdingene som går via høytalere
eller radio. I det siste har også strømmen
vært borte i lange perioder slik at svært
lite informasjon har nådd ut til befolkningen. Noen arabiske tv-kanaler sender
nyheter som er tegnspråktolket.

Verre enn de materielle skadene er selvsagt de menneskelige og mange bekymrer segfOr hvordan det
går med disse døve barna i det krigsherjete landet.
10
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Knut Rune Saltnes mener at krigen i
Gaza er katastrofal på flere måter. Først
og fremst for befolkningen i Gaza, men
også for muligheten for å forhandle frem
en fredsløsning. Det er grusomt å se
tv-bilder med sårede og døde. Krigen nå
føyer seg inn i rekken av overgrep som
har pågått i mange år. Begge parter må ta
sin del av ansvaret for at det er blitt slik.
Uten forhandlinger, kan det ikke bli slutt
på krigen, mener Saltnes.
1/2009

(:Ter t1elmlmne pil e!drtmøup4 Island samlet, fP1 tmlstre Sissel Gjøen, Norge, Knut
Jnrkrgaard, DantMrle. Svein Suttdkvist, N(}rge, Lis Ddlitkitde, Danmark, Cbrisra
~bolm, Swrige, KilTl Karlsstm. Sverige og Vilhjalmuf G. Vilhjabnsson, I$lal1d. ~
1Ul La.rusdottir, Islam{, luffeS~ un1i4 bJ(def;.)

-Jeg var i Palestina i begynnelsen av desember i fjor og møtte da lederne for alle
døvegruppene på Vestbredden. Akkurat
nå er det rolig og normalt på Vestbredden. Prosjektet vått fortsetter som
planlagt i samarbeid med døvegruppene
på Vestbredden.
Når det gjelder Gaza mener Saltnes det

Det
skjer
i verden

bør bli aktuelt å gi humanitær nødhjelp,
dette må eventuelt tas opp med Utenriksdepartementet.
-Ved en slik nødhjelp til døve i Gaza er vi
avhengige av hjelp fra Norges Røde Kors
eller Norsk Folkehjelp. NDFs bistandsutvalg skal diskutere dette på sitt møte 21.
Januar, avslutter Knut Rune Saltnes.

Nordisk eldremøte på Island
Sissel Gjøen og-Svein Sundkvisr var
NDFs representanter ved det nordiske eldremøte på Island på slutten
av fjoråret. På møtet ble det utvekslet erfa:ringer og det lagt planer for
fremtiden.
Danmark: I orienteringen fra Danske
Døves Landsforbund (DDL) fremkom
det at de har et seniorutvalg med 4
medlemmer. Danmark har ni lokale
seniorgrupper. Danskene har årlige
samlinger for de lokale gruppene, i år
samles de i Fredricia. DDL er spesielt
opptatt av hvordan kommunene skal
følge opp eldreveilederprosjektet som
ble avsluttes offisielt i 2008. Der er
usikkert hva som skjer videre. Alle
kommunene vil ikke bidra med de
pengene som trengs for at prosjektet
kan bli en fast ordning. Det er to
sykehjem leldreboliger i Danmark, i
København og i Fredricia. I København er det 22 plasser, men flere står
på venteliste - og det er ønskelig at sykehjemmet I eldreboligene blir utvidet
til 40 plasser.
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Sverige har eget pensjonistforbund
for døve; Sveriges Dovas Pensionarsffubllnd med 800 medlemmer og 24
lokallag. l Sverige blir det innført en
ny lov som gir valgfrihet til abruke
ulike private firmaer som gir hjemmehjelp. Da blir det mulig å velge å velge
hjemmehjelp av et firma med ansatte
som kan tegnspråk. l Malmo har de
et prosjekt med midler fra SosialdepaTtementet om hjemmetjeneste på
tegnspråk.
Sverige har også et prosjekt med Omnirar; «Tilpasset bildetelefon for eldre
døve,; og er prosjekt i ]Onkoping; «Utvikle et botilbud for eldre døve},. Det
største prosjektet i Sverige er «Eldre
døve i samfunnet». Prosjektet begynte
1. april 2007 og er treårig. Bakgrunnen for prosjektet er at mange eldre
døve er ensomme og uten kontakt
med andre som bruker tegnspråk.
Målet er å forbedre livsvilkårene.
100 eldre skal intervjues om levekåIene.

«Design+» åpnet i Murmansk
Etter flere års samarbeid mellom skole
n3 for døve i Mur~ansk, Barnas Kreativitetshus i Polarny og Døves Fylkeslag
Troms ble det i november 2007 åpnet
reklamebyrå «Design+)) i Polarny. Polarny
er en militærby som ligger langt nord i
Russland. Mary og Knut Nilsen fra Døves
Fylkeslag Troms var de første fra Europa
som besøkte byen. I dag er det 3 funksjonshemmede ungdommer som har sin
opplæring og arbeidsplass der.
6. desember 2008 ble det åpnet en avdeling av «Design+» på døveskolen i Murmansk. Her skal i første omgang 6 døve
ungdommer få opplæring og muligheter
til å skolere seg for arbeidslivet. Både i
Polarny og Murmansk får bedriften gratis
lokaler av myndighetene i tre år fremover.
«Design+» har utstyr som gjør at de kan
utføre arbeid med å laminere, trykke på
klær - både med folie og vanlig trykk,
lage reklameskilter, dekorere biler, trykke
reklame på penner, lightere, krus og tallerkener - eller brodere logoer på klær.
Bedriften har i dag flere skoler og militære
som sine kunder. I tillegg har de oppdrag
for ulike sportsklubber og en del private.
Målet er at prosjektet skal være selvfinansierende fra 2011. Neste år håper Knut
Nilsen å få tak i penger til en varmepregemaskin og fres/klisjemaskin. Når dette
er på plass er «Design+» et fullverdig
reklamebyrå. Det er nå samtaler med
Fretex, som etablerer seg i Murmansk, om
et mulig samarbeid. Pengene til prosjektet
«Design+» kommet fra Barentssekretariatet, Troms Fylke, Tromsø Kommune
og fra legater og gaver fra andre frivillige
organisasjoner og privatpersoner.
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Nordland
helge.herland@doveforbundet.no

Styret i Døves Fylkeslag Nordland, fra venstre Odd Arne Wenberg, Monica Jacobsen, Mads Strømsnes sekretær, Turid Mjønes og Daniel Mosti, leder.

Er Norge delt i to?
4 - 5 timers reise er vanlig når døve i Nordland treffes for å prate sammen. De kommer fra
Narvik, Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Brønnøysund og fra mange Bere små steder i det langstrakte fylket. Det er lange reiser med buss, bil eller båt, og tøffe Byturer når nordavinden tar
som verst. Men nordlendingene er ikke de som klager i utide. «Vi står han av», er et mye brukt
uttrykk nordpå når tilværelsen kan bli i tøffeste laget.
-Vi føler at mange sørpå ikke forstår de
lange reiseavstandene vi må forholde oss
til i Nord-Norge. Skal døve komme ut
av den språklige isolasjonen de ofte lever
med på hjemstedene må vi arrangere
kurs og samlinger, og det koster penger,
understreker leder i fylkeslaget Daniel
Mosti.
Vi besøker fylkeslaget på deres ledertreningskurs i midten av desember. Kurset
er i Rognan, kommunen som ble kjent
av mange gjennom revyen i TV2, og
som ligger 10 mil sør for Bodø. Og når
nordlendinger er samlet på kurs gis det
klare meldinger.
- Vi opplever det som om Norge er delt i
to, dere i sør og vi i nord.
- Det er sjelden stoff i Døves Tidsskrift
12
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om Nord-Norge, du må skrive mer om
det som skjer for døve i landsdelen.
- Teater Manu burde ha plikt til å vise
alle forestillingene sine i Nord-Norge,
men da må de skjønne at de må spille her
i helgene slik at folk får tid til å reise til
og fra. Vi kan ikke se teater på en vanlig
ukedag. Og så må de velge forestillinger
som vanlige folk forscår, er meldingen fra
kursdeltakerne i nord.
Nordland har fremdeles tre døveforeninger: Narvik, Salten og Helgeland. Men
i praksis er det fylkeslaget som driver
akrivitetene og som taler de døves sak i
fylker. Som de Reste andre foreninger sliter de med økonomien. Tilskuddene fra
fylket og kommunene er lave. Medlemmene mener også at den tidligere deltids

0I1edlemsblad for 1'0rges 'Døveforbund

ansatte sekretæren har forvaltet pengene
etter salget av feriehjemmet på en dårlig
måte, selv om de innser at det er styret
som har det formelle ansvaret for de
disposisjonene som er gjort kommer det
tydelig frem at det er en veldig bitterhet
mot at en ansatt har misbrukt tilliten
deres - slik at det meste av pengene nå er
borte. De 39 kursdeltakerne er enige om
at dette har vært kostbar lærdom.
Bra da å få kurs der foreleser Gunnar
Hansen, som er styremedlem i NDF, påpeker det samlete ansvaret et foreningsstyre har for økonomien. Hvor viktig
det er med en dyktig revisor, og hvor
avgjørende årsmøtene er når det gjelder
godkjenning av regnskap og årsberetmng.
1/2009

Nordland
Kurset eller la stor vekt på diskusjons- og
argumentasjonsteknikk, gruppearbeid og
teamarbeid. Det siste presentert av et annet opplagt forbundsstyremedlem Niels
Kristensen.
På kurset orienterte også Karin Einarsen
om planene for helsereiser til syden for
eldre i Nordland. Hun har fått ca 80.000
kroner fra Helse og rehabilitering til et
slikr prosjekt og har blinket ut Solgården
i Spania som et velegnet sted også for

døve. En prosjektgruppe vil i februar
ta en tur dit og kartlegge forholdene og
knytte kontakter og så blir det helsereise
for alle eldre i Nordland som føler for det
på slutten av 2009. Det var stor interesse
for tiltaket og noen var leie seg fordi de
ikke var gammel nok til å få være med!
I nord er det tradisjon for å ha døvepresten med på samlingene. Denne gangen
var det vikarpresten Asgeir Straume som
deltok, og samlingen ble avsluttet med en

andakt søndag formiddag. Da overrasket
Bo alle ved å sette seg til pianoet for å gi
presten og musikk til sangen. Bo er svenske og vokst opp med foreldre som begge
var musikkpedagoger, da er tydeligvis
ikke døvheten noe handikapp.

Daniel Mosti og Trude Einarsen spiller på lag
for å fl til helsereiserfor eldre døve til Spania.

Fra Sortland, ekteparet Herbjørg og Finn
Martin Hansen.
Ved teamarbeid gjelder det å holde sammen!

Døveprest Asgeir Straume holdt andakt søndagfør alle dro hjem til sitt. Han hadde, troligfør første
gang, en døv pianist til å akkompagnere i Bo Gøran Henriksen.
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Ingen problemer med tolkerekrutteringen i
nord, i midten bestemor Inger Lise Nilsen
sammen med datteren Catrine Skogstad, som
begge er tolker - og barnebarnet Hanna som vil
bli tolk.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Runde år
85 år

50 år
ØYSTEIN ADNANES, Bergen, blir 50
år 13. februar.

GUNVALD BAADE, Oslo, blir 85 år
15. februar.

SVEIN ARNE EGIL OLSEN, Andebu,
blir 50 år 16. februar.

80 år

TRINE WRAAMANN, Bergen, blir 50
år 25. februar.

ALFRED LØYNING

Bursdager

Anny Helen ble stolt storesøster til Alfred
den 21. november. Like stolte foreldre er
Jan Erik Løyning og Tone Rørstad.

HENRIK HANSEN, Trondheim, blir
80 år 22. februar.

75 år
ELSE-NINA WENNERSTEEN, Sandefjord, blir 75 år Il. februar.
BERIT BJØRØ, Bergen, blir 75 år 16.
februar.

70 år
PALMAR DYRHOL, Innfjorden, blir
70 år 18. februar.

60 år
BILLUR TASKOPARAN, Sravanger,
blir 60 år 28. februar.
KARL ROBERT URGARD, Trondheim, blir 60 år 28. februar.

JULIE V. HØIBERG
Godjenta vår fylte 6 år den 12. desember. To melketenner har du mistet og
skolejente har du blitt! Småbrødrene
dine Noah og Max, og mamma og pappa
gratulerer så masse!

MARlON CELIN
JOHANNESSEN
Jenta vår, Marion Celin fylte 2 år den
12. desember. Vi gratulerer så masse med
overstått bursdag! Vi er kjempeglade i deg!
Familien i Oslo og Stavanger hilser også!
Stor klem fra mamma og pappa Anine S
Bernås og Geir Johannessen

Tid for tegn, NRK 1
Barneprogram:
Hver mandag kl 17.25
(En del av barneprogrammene sendes
også på NRK3 Super)
Voksenprogram, torsdager:
5. februar, 5. mars, 2. april,
7. mai og 4. juni
www.dovesmedia.no
112009
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Drømmer om et liv i Norge!
helge.herland@doveforbundet.no

-Situasjonen for døve i Iran er vanskelig. Det er nesten umulig å få arbeid, landet har ingen god
tolketjeneste og ikke tekniske hjelpemidler som her i Norge. Men verst er hørendes holdning
til døve og tegnspråk. I Iran bruker døve helst ikke tegnspråk offentlig, og hvis vi gjør det passer vi på å bruke så små tegn at hørende ikke legger merke til det. I Norge møter døve og norsk
tegnspråk respekt, i Iran blir døve mobbet for sitt språk og sin kultur, forteller Seyed Ali Reza
Emami Nejad.
I 6 år har Ali, som vi heldigvis får lov å
kalle ham, bodd på ulike asylmottak. Nå
bor han med samboer Solveig i Bergen og
venter på UDIs endelige avgjørelse på om
han får oppholdsrillatelse i Norge.
15. oktober 2002 står Ali og to døve
venner på en bensinstasjon i Oslo. De
kjenner ingen. De kan bare gjøre seg litt
forstått på skriftlig engelsk. På skolen i
Iran lærte de lite om verden, Europa eller
Norge. Der dreide det meste av undervisningen seg om landers historie, kultur og
ikke minst studier i Koranen.
- Vi stopper en hørende som kommer
forbi og skriver på en lapp om han kan
ringe til politiet for oss. Det gjør han.
Vi blir hentet aven taxi som kjører oss
til politistasjonen. Så blir vi avhørt av
høflige norske polititjenestemenn via
iransk tolk som skriver til oss. Etterpå
blir vi plassert noen uker på asylmottak
i Lysaker.

16

døves

TIDSSKRIFT,

Fra Lysaker går turen videre til et
asylmottak i den vesle bygda Kviteseid i
Telemark. Der blir Ali i 2 år. De to vennene blir utålmodige og flykter til Sverige
og Tyskland. Selv ser han på snøen som
legger seg meterhøy utenfor, titter på
tv-programmer han ikke forstår noe av
og observerer at de hørende asylsøkerne
prater mye seg imellom, men om hva?
Slik blir dager til uker, uker til måneder
og måneder til to år. Det er mer enn 700
dager uten å kunne prate med folk om
alt det man lurer på i et nytt land - og
uten kunnskaper i norsk eller engelsk kan
man heller ikke lese til kunnskap.
-Kontakten med andre begrenset seg
bare til et «hei» i forbifarten, eller tommelen opp eller ned for å høre hvordan
jeg hadde det. Jeg spilte fotball og andre
spill, men fikk ikke pratet med noen de
to årene i Kviteseid. Ingen synes å vite
noe om døve, om døveforeninger eller
om tegnspråk. Det var en vond tid, jeg
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gråt meg ofte i søvn og var fortvilet over
fremtiden min. Jeg bare ventet på at jeg
skulle få oppholdstillatelse og lov til å
flytte til Oslo, for der visste jeg det var
mange døve.
Det er ganske utrolig at dagens asylmottakersystem ikke har mer kunnskap
om døves språklige situasjon. Mens de
hørende asylsøkerne fikk undervisning i
norsk, satt Ali helt uten tilbud.

Avslag på oppholdssøknaden
-Etter to år fikk jeg avslag fra UDI om
opphold i Norge. Jeg skulle sendes tilbake til Iran.
Til et samfunn der mulighetene for døve
er begrenset. Der myndighetene vektlegger den strengeste muslimske livsførselen.
Alvor og påbud er viktigere enn livsglede
og åpenhet. Det eneste Ali savner fra
Iran er familien. Hans hørende foreldre,
og sine to døve søstre som nå er gift med
døve og har fått barn.
1/2009

Portrettet
-Fra Kvireiseid ble jeg flytret til et nytr
motrak i Hove ved Arendal. Jeg ventet på
at politiet skulle hente meg og følge meg
til Iran. Det gjorde at jeg levde med en
stadig uro i kroppen. Jeg sov bare noen
timer, drømte mye og klarte ikke å slappe
av.
-Så livet på asylmotrak er ikke så enkelt?
-Det er fryktelig vondt å bo på motrak.
Det er mye krangling og slossing. Ofte
kan det være lang kø til samme dusjen
og bare de første i køen får varmt vann.
Toaletrforholdene er ofte dårlige, over 20
personer må dele et lite kjøkken som bare
har en komfyr og så må man dele rom
med fremmede i årevis, folk man ikke
engang kan samtale med.
Redningen i Arendal blir at han endelig
får kontakt med døve. Tore Christiansen bor like ved asylmotaket og er svært
snill, understreker Ali. Som pensjonist
har Tore god tid. Han tar seg av Ali, som
endelig får kunnskaper om det norske
samfunnet, det norske språket og kjennskap til det norske døvemiljøet.
-I Arendal fikk jeg også mye hjelp av
Ellen J. Solbakken, og jeg besøkte
døveforeningene både i Kristiansand og
Porsgrunn. Jeg møtre bare vennlige folk
i foreningene. Langsomt begynte jeg å
leve igjen.

Ny utsendings ordre
Smaken på et liv i et demokratisk samfunn med vestlige goder fikk Ali som
deltaker på det iranske vannpololaget
under Daflympics i Roma i 2001. Ingen
iranere turde å hoppe av i Roma for da
visste de at familiene i hjemlandet ville
få svi. I stedet ordnet de seg en invitasjon til København året etrer, en såkalt
studietur der 9 døve unge menn fra Iran
reiste. Danmark hadde den gang full
innvandringsstopp, derfot dro gruppen
videre til Tyskland. Der fikk han høre
om orge, som et land som fløt av melk
og honning og andre goder. I den naive
tro kom Ali til Norge.
-I 2 år ble jeg på motraket i Hove. Politiet kom aldri og hentet meg. Jeg hørte
ikke noe mer om hjemsendingen til Iran.
På Sørlandet levde jeg og fikk venner jeg
kunne prate med. Men jeg var utålmodig på å komme i gang med utdanning.
Løsningen i første omgang var at jeg i
november 2006 kom inn som elev på AI
folkehøyskole.
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Ali stråler når
han forteller
om sitt møte
med miljøet på
folkehøyskolen.
Han ble tatt
imor med åpne
armer og varme
hjerter. Dette
viste seg tydeligst noen måneder senere da
han igjen fikk
en melding fra
UDlomhan
skulle sendes ut
Ali sammen
av landet. Han
ble bedt om å
komme til asylmotraket i Lier, som er
siste stasjon før utsending fra Norge.
-Jeg nektet å reise til Lier og skolen lot
meg få bli, det var fantastisk gjort av
dem. På AI lærte jeg så mye. Jeg badet i
tegnspråk hver dag. Jeg kunne prate med
elever, ansatte og kursdeltakere som kom
og reiste. Men det aller beste var selvsagt
at jeg møtte Solveig fra Selje i Nordfjord,
smiler Ali.
Solveig er hørende og var elev ved AI
folkehøyskoles tegnspråklinje. At hun falt
for Ali forstår vi godt. Han har et smil
som kan smelte Jostedalsbreen, en latrer
som kan vekke døve og en humor som
tåler både det ene og det andre! Ali er
kort og godt en kjempegrei fyr. I Bergen
Døveforening er han svært aktiv i det
frivillige arbeidet. Han vasker gulv, selger
pølser, deltar i teatergruppen, trener med
fotball-laget og har mange venner i studentforeningen. For nå bor han i Bergen.
-Jeg ble på Al til skoleåret slutret i mai
2007. Så vendte jeg tilbake til Arendal
og mine venner. Der bodde jeg skjult og
ulovlig i lag tid, men da Solveig ymtet
frempå om jeg kanskje ville bo sammen
med henne i Bergen løp jeg over fjellet
på ny verdensrekord! En tid bodde jeg i
skjul hos henne, før jeg bestemre meg for
å kontakte advokat og legge alle kort på
bordet.
Advokaten har nå sendt en anke til UDI
og bedt om at Ali får bli i Norge på
humanitært grunnlag og fordi han er
samboer med Solveig. Nå går han i spenning og venter på svar.

med mamma, pappa og sostre.

- Blir det positivt svar får jeg et norsk
personnummer, det er håpløst å leve i
Norge uten et slikt nummer. Da har du
ikke retr til noe, du eksisterer ikke. Jeg
kan komme i gang med voksenopplæring
straks. Jeg vil ha utdanning og arbeid,
så jeg kan tjene penger til fellesskapet
med Solveig. Kanskje kan jeg jobbe som
bilmekaniker?
- Og hvis det blir negativt svar?
- I verste fall må jeg sone fengselsstraff
for å ha oppholdt meg ulovlig i Norge. Så
blir jeg utvist og må kanskje vente ett år
eller to på å få muligheten til å komme
inn i landet igjen og gifte meg med
Solveig. Fra Iran kan jeg søke om dette
og gift med en norsk statsborger vil jeg
få innvilget oppholdstillatelse, men jeg
håper UDI ser i nåde til meg.

Fakta
Seyed Ali Reza Emami Nejad.
29 år, Bergen.
Samboer med Solveig F. Instebø, 24 år.
Drømmer om å bli norsk skattebetaler!

Hva er livretten din?
Reker med loff, salat, majones, sitron og
hvitvin.
Hva ser du helst på TV?
Programmer om dyreliv.

Hva gjør deg irritert?
Urettferdighet.

Hvilke teaterftrestilling liker du best?
Jeg har ikke sett så mye teater ennå.

Hvor går drømmeferien?
Jeg drømmer om å reise verden rundt
sammen med Solveig.
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Arets idrettsnavn
Trude Raad, som blir 19 år i april, er av
Døves verdensidrettsforbund kåret til
verdens beste kvinnelige døve idrettsutøver i 2008. Den kjekke jenta fta Breim
i Nordfjord får prisen for sine sterke resultater på friidrettsbanene i kastøvelsene
slegge, diskos og kule - i den rekkefølgen!
I slegge har hun personlig rekord med
60,47 - mens hun har slengt diskosen
47, 55 meter. I Norgesmesterskapet for
seniorer for hørende tok hun sølvmedalje
både i slegge og diskos, en utrolig prestasjon aven 18 åring.
I 2008 konkurrerte hun for første gang i
et døvemesterskap. Det var friidretts-VM
for døve i Tyrkia i september. Der tok
hun gull i begge kastøvelsene og fjerdeplass i kulestøt.

Trude har gått integrert i hjemmeskolen i
Breim med tegnspråktolk. Hun utnytter
den lille hørselsresten hun har etter beste
evne. I samtale med meg bruker hun et
fint tegnspråk, mens hun til foreldrene
prater på ekte dialekt. Foreldrene har
fulgt tegnspråkopplæringspakken til
Statped.
Trude har vært heldig som har vokst opp
i friidrensbygda Breim. Bygda har et fantastisk flott idrettsanlegg og flere dyktige
instruktører. At også pappaen drev med
kastøvelser har gitt henne ekstra inspirasjon. Trude Raad er den beste representant norsk døveidrett kan ønske seg og vi
håper hun vil inspirere andre unge til å
satse seriøst på idretten.

Hamargutter med kamper i Gøteborg
I den første kampen tapte Hamar O- 5
for Surd 2. Hamarguttene hadde fortsatt
den lange bussturen i beina, og opplevde
samtidig mye stang ut i de avgjørende
skåringsforsøkene. Med svenskene var
bra med mange teknisk gode spillere.
Beste Hamarspiller var Odd Arne Wenberg.

Futsallaget til Hamar Døves IL tok
før julen turen til Gøteborg for å spille
treningskamper mot IK Surd. Hamar
satser stort på denne futsalsesongen
med mange kamper, blant annet med
døvemesterskap i Tønsberg i januar og
imernasjonal turnering i Groningen,
Nederland i mai.
På bildet ser vi hamargjengen som var
i Gøteborg, laget måtte låne tre spillere
fra Bergen. Jan Inge Raknerud(lagleder),
Nils Arne Berger, Trygve Gunnarrud,
Odd Arne Wenberg(kaptien), Børre
Haave, Øyvind Rød, Marius Anda,
Ziaul Haque, Tore Kolvik og Tore
Granum (trener).
18
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I den andre kampen mot Surd l ble resultatet snudd, nå vant Hamar 5 - Oetter
skåringer av Ziaul Haque, Børre Haave,
Odd Arne Wenberh, Tore Kolvik og
Marius Anda. En god kamp av Hamar,
og der Marius Anda var beste spiller.
Dagen etterpå spilte Hamar mot et
blandingslag av Surd l og 2. Det ble en
målrik kamp der nordmennene ,tilslutt
seiret 5 - 3. Kampen ble spilt i høyt tempo, med stor angrepsvilje fra begge lag.
Spillemessig viste kampen klar fremgang
for Hamar på et jevnt godt lag der Odd
Arne Wenberg og Marius Anda stakk seg
ut som de beste spillerne. Målskårere for
Hamar var Odd Arne Wenberg(2), Tore
Granum, Ziaul Haque og Børre Haave.
Nå gleder spillerne seg til futsalmesterskapet i Tønsberg.

Vl1edlemsblad for '1I0rges 'Døveforbund

Årets mannlige døve idrettsutøver ble
Maris Grenins fra Latvia, også han får
prisen for sine innsatser på friidrettsbanen. I VM tok han fire gullmedaljer.
Han vant lengde på 7,67 meter, tresteg
med 14,88 meter, han løp 100 meter
på 10,68 og vant 110 meter hekk på
tiden 14,44. En allsidig atlet.

Døvemesterskap
i Tønsberg
Futsalmesterskapet starter lørdag 31.
Januar kl 9 i Slagenhallen. Kampene
spilles på tre baner og er ferdig kl
15.30 lørdag. Søndag fonsetter det
med sluttspillkamper fra kl 9.45.
Herrefinalen spilles kl 13.15 med
premieutdeling umiddelbart etterpå.
I herreklasen deltar det 12 lag, mens
det er 5 lag i kvinneklassen.
1/2009

TERMINLISTEN 2009

26. - 27. januar

Nordisk seminar for døvhet og psykisk helse, Oslo

31. - O1. februar

Døvemesterskap i futsal, Tønsberg

Ol. februar

Stavanger Døves Menighet 100 årsjubileum

13. - 15. februar

Seminar om internasjonalt arbeid for ungdom, Al

21. februar

Verdens morsmålsdag, Oslo

06. - 08. mars

Demokratiseminar og årsmøte i NDFU, Al

13. - 15. mars

HelseMiljøSikkerhetskurs for arbeidsgivere, Lørenskog

18. mars

Arsmøte i Oslo Døveforening

20. - 21. mars

RAFT-seminar om tegnspråk, Trondheim

21. mars

Arsmøte i Bergen Døvesenter

28. mars

Apning av Norsk Døvemuseum, Trondheim

24. - 26. April

Kulturseminar, Oslo

25. - 26. april

Landsmøte i Tolkeforbundet, Oslo

28. - 29. mai

Likemannskurs for seniorer, Bergen

29. - 31. mai

Kulturtreff seniorer, Bergen

03. - 08. august

WFDs juniorleir, Al

04. - 08. august

Deaf History International, Stockholm

10. - 15. august

Nordisk pensjonisttreff, Danmark

12. - 15. August

Døves Kulturdager, Al

26. september

Døves Dag

oktober

Ungdomsseminar, Bergen

02. - 04. Oktober

Nordisk seminar om døvesamfunnet i forandring, Malmø

6. oktober

Verdensdagen for psykisk helse, Oslo

30. - Ol. november Ny giv del 3 og landsråd, Gardermoen
27. - 29. november NDFs arbeidslivsseminar, Lørenskog
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ÅL FOLKEH0YSKOLE
06 KURSSENTER FOR DØVE

S'KOtEARET 2009-2010
ER DET DIN TUR Tit AGA

pA AL FOLKEHØVSKOLE!

Følg med på www.deafnet.no
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
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Kurs for voksne tunghørte/
døvblitte
Grunnkurs 7. - 12. juni 2009
Målet med kursene er å lette kommunikasjonen i hjemmet.
For å nå dette målet er kursene 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 folketrygden.
Reise og opphold dekkes av NAV trygd på den hørselshemmedes hjemsted.
Den hørselshemmede vil også få dekket tapt arbeidsfortjeneste.
Påmeldingsfrist: 1. mai 2009.

Påmelding sendes:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
3570 Al
v/Sissel Thon, sissel.thon@al.fhS.no
tlf/sms 4146 45 56
eller til sefltralbordet tlf 32 08 26 00.

c
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Ønsker duå leie hytte på Ali påskent
FøLg med påwwW.deafnet2no
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
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Kurs for familiemedlemmer til
voksne døve/tunghørte personer
Grunnkurs: 24. - 29. mai 2009
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/tunghørte voksne i nær familie (søsken, svoger/svigerinne, niese/nevø),
vil trygdekontoret kunne dekke utgiftene til kurset. Det betyr at nære pårørende,
etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2009.
Påmelding sendes:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al,
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no, tlf/sms 95 01 93 23
eller til sentralbordet 32 08 26 00.
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Kurs for familiemedlemmer til
døve/tunghørte barn
Grunnkurs for besteforeldre, tanter, onkler og
andre i familiens nettverk.
8. - 13. mars 2009.
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, niese/nevø osv vil NAV kunne dekke
utgiftene til kurset. Det betyr at nære pårørende, etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 13. februar 2009
Påmelding sendes:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al,
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@aLfhs.no,
tlf/sms 95 01 93 23 eller til sentralbordet 32 08 26 00.
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Vi skal på kino
- er du med eller ikke?

Det kunne være hele vennegjengen din som menes med
«vi». Men kanskje vennen din
mener noen helt andre som
ikke er tilstede og som skal på
kino med henne. For å finne
ut om du er inkludert i dette
«vi» må du enten gjette eller
spørre.
Dette problemet har du ikke
når du bruker tegnspråk. På
tegnspråk er det alltid klart
hvem som er inkludert i <NI»
(store bokstaver betyr at det
er snakk om et tegn, ikke et
norsk ord) og hvem som er
ekskludert.
Du kan for eksempel inkludere hele vennegjengen i «VI»
gjennom pekererningen, du
kan inkludere bare noen av
dem eller du kan ekskludere
dem og vise at du skal gå på
kino med noen andre enn de
som er tilstede.
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Når et språk markerer gjennom uttrykk om de som er
tilstedet er inkludert i «vi»
eller ikke, kaller språkvitere
dette for et språk som har inklusiv (for inkluderende) eller
eksklusiv (for ekskluderende).
'Inklusiv' betyr at det synes
på tegnet/ordet «vi» at de som
er tilstedet og blir snakket til
er inkludert. 'Eksklusiv' betyr
at det synes på tegnet/ordet
«vi» at de som er tilstedet og
blit snakket til er ekskludert i
det man snakker om (og noen
andre som ikke er tilstedet er
inkludert).
Norsk tegnspråk har dermed
forskjellen mellom inklusiv
og eksklusiv, noe som norsk
ikke har. Men det er ikke
bare tegnspråkene som har
denne forskjellen, for eksempel
har også indonesisk og noen
nordamerikanske språk inklusiv og eksklusiv.

c...Medlemsblad for '1'\9rges 'Døveforbund

I tillegg til forskjellen mellom
inklusiv og eksklusiv viser
norsk tegnspråk hvor mange
«VI» er. På norsk har vi bare
forskjellen mellom entall
og flertall: jeg (entall) og vi
(flertall).
Vil vi si det mer nøyaktig
må vi ha et ord i tillegg, slik
som «vi to». På tegnspråk har
vi forskjellen mellom tegn
som uttrykker JEG (entall),
VI-TO, VI-TRE, VI-FIRE og
VI-MANGE (flertall). Når
vi viser hvor mange som er
inkludert i «vi» kalles dette
av språkvitere «dua)" (for to)
«tria)" (for tre) og «kvadrah
(for fire). Dette ligner litt på
systemet språket Lihir har (et
språk som snakkes på Papua
Ny Guinea).
Hva med VI-FEM spør du
kanskje? Vel, noen påstår at
VI-FEM er det samme som
tegnet for COGNAC. Skål!

1/2009

KnutepunktskoIene
for døve
helge.herland@doveforbundet.no

- Elevene ønsker undervisning
direkte på tegnspråk
l. februar er fristen for å søke plass på videregående skoler. Tidligere var det enkelt, da hadde
vi statlige videregående skoler for døve med mange elever både i Bergen og Stavanger. I tillegg har Oslo alltid hatt sitt tilbud til sine døve elever. Tilbudet i Oslo finnes fremdeles, men
de statlige videregående skolene er borte. Nå må døve og tunghørte elever vurdere om de vil
gå på en såkalt knutepunktskole, som finnes 1. Trondheim, Bergen, Stavanger og Sandefjord.
Dette er fylkeskommunale skoler, der andre fylkeskommuner kan kjøpe plass til sine elever.
Alternativet til knutepunktskoiene er å gå som eneste døve eller tunghørte elev på en hvilken
som helst videregående skole.

Vi har snakket med noen av elevene på knutepunktskoiene for å få deres kommentarer til
hvordan de opplever hverdagene på skolene.
Sandaker videregående
skole, Oslo
- Vi er 40 døve elever og det meste av
undervisningen gis på tegnspråk direkte
av lærere, det er sjelden det brukes tolk
i undervisningen. Vi ønsker ikke å være
eneste døve elev inkludert i en hørende
klasse, vi ønsker et skikkelig klassemiljø
der vi kan prate og diskutere på et språk
alle forstår. Vi har flere lærere som er
dyktige i tegnspråk, men så har vi noen
lærere vi skulle ønske ble bedre. Derfor
kunne vi gjerne hatt flere døve lærere.
Tegnspråkferdigheter er viktig for hele
læringsmiljøet i klassen.
- Sandaker gir oss samme mulighet til
kunnskap som andre videregående skoler,
vi har stor spennvidde i fagene. For
eksempel har vi i dag har elever som får
undervisning i fag som spansk, fysikk og
biologi.
- Negative sider ved Sandaker? Kantinematen er for dyr, hehehehehe. Og skolens
miljøarbeider kan ikke tegnspråk, det
kunne den tidligere ansatte! Skolen har
heller ikke internat for utenbys elever. Og
så skulle vi ønske at skolen hadde samme
starus som Katta (Oslo katedralskole).
112009

Elevene fra Sandaker vg skole, fra venstre bak Monica C. Olsen Wold, Agg-ie Handberg og Kristine
Dahl. Foran fra venstre Marius B. Eide og Glenn Andre Aulie.

Egentlig hadde det vært supert om vi
hadde en tegnspråklig videregående skole
for alle ungdommer i landet som ønsker
et stort utviklende miljø.
Sandaker videregående skole har i år 200

russ. Disse har valgt Kristine Dahl til
russepresident og Aggie Handberg som
aksjonssjef, begge jentene er døve og
skulle vel fortelle sitt om at døve elever
markerer seg positivt på Sandaker.
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KnutepunktskoIene
Hetland videregående skole,
Stavanger

Sandefjord
videregående skole

Fornøyde elever ved Sandefjord vg skole, til venstre Johanna Asprusten og Roda Thonan.

- På Sandefjord videregående er vi ca 25
døve blant rundt 2000 hørende elever.
Undervisningen foregår for det meste via
tolk, selv om det i enkelte fag gis tilbud
fra tegnspråklig lærer. Vi går integrert i
hørende klasser, men tegnspråkmiljøet
blir godt ivaretatt utenom timene.
- Mange av tolkene kunne og burde vært
bedre. Selvfølgelig hadde det beste vært
undervisning direkte fra lærerne. Det
savner vi innimellom. Og et tegnspråkmiljø kan aldri bli for stort. Drømmen
om en stor videregående for alle som
ønsker et tegnspråklig skolemiljø lever
i beste velgående hos mange av oss i
Sandefjord.
- Men vi trives veldig godt ved Sandefjord, altså! Fritidstilbudene ved skolen
er veldig bra, miljøet er bra, vi har de
samme valgmulighetene når det gjelder
fag som de hørende har. De som har
behov for det får også ekstra oppfølging.
- Og skolen har botilbud for de elevene
som kommer utenbys fra.
- Vi har egentlig ikke så mye negativt å si
om skolen. Det meste er bra, de tingene
vi er misfornøyde med er mer avhengig
av enkeltpersoner. For eksempel kan det
være enkelte lærere som gir inntrykk av
at de «glemmer>, oss døve.
- Og så må du skrive at vi blir kjempegodt tatt imot blant de hørende elevene!
Jeg kan ikke huske noen tilfeller av mobbing av døve. Mange er kjempeinteressert
i å lære tegnspråk!
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På Hetland vg skole treffer vi Astri Frafjord og Grete Jaarvik.
- Vi er bare fem døve elever i år. Forrige
skoleår var vi ni, - de fleste gikk ut i fjor
og er i år utplassert rundt omkring som
lærlinger. Noen av lærerne kan og bruker
tegnspråk i undervisningen, men i de
fleste fagene bruker vi tolk, - det er en
grei ordning ettersom tolkene er flinke og
vi alltid får tolk når vi skal ha det.
- Vi skulle ønske det var flere døve elever
på skolen så kunne vi ha gått i egne klasser hele tiden og hatt flere lærere som kan
tegnspråk. Vi ville gjerne også hatt flere
døve lærere.
- I fagene tegnspråk, norsk, matte og
engelsk får vi undervisning av lærere som
kan tegnspråk. I de andre fagene går
vi sammen med hørende elever og må
bruke tolk.
- Skolen har et bredt faglig tilbud. I år
er det for eksempel tre døve elever på

Slåtthaug videregående skole

Tre av elevene ved Slåtthaug vg skole samlet i
sofaen, fra venstre Britt-Helen Sagstad, Sissel
H. Kleppe og Martin Berhovde.

I Bergen blir vi invitert hjem i boenheten
til 6 av elevene ved Slåtthaug vg skole.
Det er en koselig enebolig bare 2 - 3
minutters spasertur fra skolen. Britr Helen Sagstad, Sissel H. Kleppe og Martin
Berhovde tar imor. De er alle elever i vgl
ved skolen og forteller at skolen har ca 25
døve og tunghørte elever.
-Elevgruppen er en blanding av døve og
tunghørte elever. Ikke alle kan tegnspråk
og det kan skape et dilemma i undervisningen fordi lærerne kan bli tvunget til
å bruke tegn og tale. Da blir tegnspråket
mye dårlige, stivt og tungt, og det blir
tyngre for de døve elevene å henge med i
undervisningen, forteler de tre ungdommene.
I l.klasse på helse- og sosialfag er det
fem elever i år og de har derfor fått egen
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allmennfag, to av oss har tatt realfag og
dermed følger vi fagene biologi, fysikk og
matte. Tredjemann tok den andre retningen som innholder blant annet språk og
sosialkunnskap.
- Vi skulle ønske at skolen hadde et større
døvemiljø. Miljøet på skolen er egentlig
bra, - de hørende elevene får tilbud om
å lære tegnspråk - og det er mange som
benytter seg av der. Det hadde vært mye
bedre med en felles tegnspråklig videregående skole for alle døve i Norge, da
ville skolemiljøet vært betydeligere mye
større.
- Skolen har ikke bokollektiv som et tilbud for elever utenfra, men skolen ordner
med bosteder for de som har behov for
det, som for eksempel hybelboliger hos
døve i Stavangerområder.
- Sammen med 200 hørende russ er det
tre døve som er russ til våre. En av dem
er med i russestyret, det er Astri Frafjord
som er økonomiansvarlig i styrer.
klasse, ellers er det vanlig å inkludere
døve elever i hørende klasser.
- Vi ønsker oss selvsagt lærere som behersker tegnspråk. Noen gjør det, andre har
et for dårlig tegnspråk - mens en tredje
gruppe lærere er helt avhengig av å bruke
tolk. De fleste tolkene er dyktige, men så
hender det at vi får elendige tolker og da
blir undervisningen et slit.
Martin går på tip-linjen, altså linjen for
teknikk- og maskinarbeid og er spesielt
glad for at han der har en døv lærer.
Elevene roser de døve lærerne ved skolen.
Men døve lærere føler de at kommunikasjonen fungerer optimalt.
- Vi kunne gjerne tenkt oss en stor skole
der alle døve og tunghørte elever i landet
fikk undervisning i et stort tegnspråklig
miljø. Det hadde vært flott, men slik er
det ikke og da må vi se fordelene ved at
vi nå får tilgang både til et talespråklig
elev miljø og et tegnspråklig miljø.
De tre ungdommene trives stort sett
godt både med skole og botilbud, selv
om skolen både er gammel og slitt med
dårlig ventilasjon. Og selv om de må
vaske og rydde og har faste oppgaver med
middagslagning i den flotte eneboligen.
Bilde Tre av elevene ved Slåtthaug vg
skole samlet i sofaen, fra venstre BrittHelen Sagstad, Sissel H. Kleppe og
Martin Berhovde.
112009

KnutepunktskoIene
Elevene har rett til opplæring på tegnspråk i et tegnspråklig miljø
Maria Andersen (bilder) er rådgiver i
spørsmål knyttet til barn og ungdom i
Norges Døveforbund, vi spør henne: har
døve og tunghørte elever på videregående
skoler rett til undervisning på tegnspråk?
-Ja, elever i den videregående skolen har
rett til opplæring på tegnspråk. I følge
opplæringsloven har ungdom som har
tegnspråk som første språk eller som
etter sakkyndig vurdering har behov for
tegnspråk, rett til å velge opplæring i
og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø,
eller rett til å velge å bruke tolk i orinære
videregående skole.
-Men oppfyller knutepunktskoiene
denne retten når stadig mer av undervisningen formidles via tegnspråktolk?
-I følge opplæringsloven defineres tegnspråkmiljø som en skole som tilrettelegger opplæringstilbudet i og på tegnspråk
for døve og tunghørte elever. Retten er
avgrenset til de utdanningsprogram og
programområder som tegnspråksskolene

har tilbud på. Så langt gir opplæringsloven gode forhold for et tegnspråklig opplæringstilbud i videregående skole, men
i tredjeledd i paragraf 3.9 åpner loven
opp for at deler av utdanningstilbudet
på tegnspråksskolene kan gis med tolk.
Hvor store deler som kan gis med tolk er
ikke spesifisert. Det åpner dermed opp
for at hver enkel skole kan «tolke" loven
dit det passer dem.
-Vi har et eksempel med en elev som bor
i Rogaland. Der har de knutepunktskole,
men mye av undervisningen skjer via
tolk. Eleven ønsker mest mulig undervisning direkte på tegnspråk og vil derfor
helst være elev ved Sandaker videregående skole i Oslo. Rogaland fylke vil ikke
betale for undervisningen i Oslo, kan de
nekte dette?
-Dette er et juridisk spørsmål jeg ikke
har kommet til bunns i. Men fra praksis
er vi kjent med at fylkeskommuner i
første rekke har nektet elever å søke seg

til skoler utenfor fylkesgrensen dersom
fylkeskommunen tilbyr samme linje.
Det finnes dog eksempler på at elever har
fått medhold i valg av skoler utenfor eget
fylke, selv om fylkeskommunen har et
tegnspråklig opplæringstilbud.

Kan det etableres en stor tegnspråklig videregående skole?
-Det kan være en god måte, men veldig
ofte er det ikke den beste måten. Tolking
er jo slik at man inkluderer en tredjepart
i kommunikasjonen, og direkte kommunikasjon mellom to parter på et språk
begge behersker, er det beste. Tenk for
eksempel på matematikkundervisning på
videregående skole med tolk. Læreren ligger fem sekunder foran tolken og peker,
mens tolken ikke rekker å henge på, slik
at når tolken tolker det læreren pekte på,
er læreren allerede langt forbi og snakker
om noe annet.
Mange har sikkert funnet gode løsninger
på slike problemer, og det er viktig å lytte
til dem som har klart å finne svaret. Det
krever et veldig bevisst arbeid fra lærer,
tolk og elev.

Vi utfordrer også NDFs generalsekretær i
spørsmål knyttet til opplæringssituajonen
for ungdommene. Vårt først spørsmål er
om bruk av tegnspråktolk på videregående skoler en god måte å formidle læring
på til elevene?

1/2009

-Noen synes det er slitsomt å avlese tolk
5 - 6 timer hver dag i tre år, har du forståelse for det?
- Ja. Tolking er ikke direkte kommunikasjon. Samtaler via en tredjepart er som
regel mer slitsomt enn direkte kommunikasjon.

- Flere elever tar til tegnet for en stor
tegnspråklig videregående skole der all
undervisningen formidles på tegnspråk.
Kan dette bli noe mer enn en drøm?
-Det behøver absolutt ikke bli med
drømmen. Er dette et sterkt ønske fra
mange og noe forbundsstyret i NDF
ønsker vi skal jobbe videre med, vil vi
gjøre det.
-Hva mister døve og tunghørte ungdommer på videregående skoler i forhold til
hørende elever?
- Det er lett å peke på det sosiale, at
kontakten med medelever ikke alltid er
så god som den kunne ha vært. Døve
har lært seg å takle slike utfordringer.
Det er grunn til å være bekymret dersom
det viser seg at også det faglige får lide.
Vi vil gjerne ha innspill om dette, både
ting som fungerer bra på skolene og ting
som fungerer mindre bra. Så kan vi, hvis
der er ønske og behov, jobbe videre for
et videregående skoletilbud som ivaretar
døve elevers behov enda bedre.

LMedlemsblad for 1I(grges 'Døveforbund

døves

TIDSSKRIFT

25

KnutepunktskoIene
Brev fra en fortvilet mamma
Jeg er mamma til Camilla som skal
begynne på videregående skole til høsten.
Vi bor i Stavanger. Vi gruer oss veldig
for de tre årene på videregående skole.
Camilla ønsker å få undervisning på
regnspråk, ikke gjennom tolk.
På ungdomsskolen prøvde hun et år i
hjemmeskolen med tolk, men hun mistrivdes veldig. Særlig vanskelig var det å
bruke å bruke tolk i matematikk- og naturfag, fordi læreren skrev mange forklaringer på tavlen samtidig som han pratet.
Da må døve elever velge om de skal følge
med tolken eller på tavlen, begge deler
er umulig. Det går utover karakterene.
Camilla ble rett og slett psykisk syk av
det og fikk mye fravær. Vi flyttet henne
til hørselsavdelingen på Auglend skole
og da ble alt mye bedre. Sykdommen ble
borte og karakterene mye bedre. Nå sier
hun at hun ikke våger å gå i en hørende
klasse i frykt for å bli syk igjen.
Hetland videregående skole er tilbudet
til døve og tunghørte elever i Rogaland,
men elevene blir integrert i hørende
klasser med tegnspråktolk eller skri-

vetoIk. Skolen har bare en døv lærer
som underviser i engelsk og tegnspråk.
Elevene i Rogaland vil bli spredt på flere
videregående skoler, avhengig av de linjevalg elevene gjør. Dette blir ikke et godt
tilbud. Camilla har behov for å være i et
stort tegnspråkmiljø.
Jeg er selv døv og vet hvordan det er å
være døv skoleungdom. Det er svært
trist at Kongstein videregående skole er
nedlagt som statlig skole. Som elev der
fikk jeg mange nye venner fra hele landet. Vi hadde et stort tegnspråklig miljø
og hadde mange friske diskusjoner som
utviklet oss på veien til å bli selvstendige
voksne.
Vi mener at Sandaker videregående
skole er den eneste skolen i Norge som
gir undervisning på tegnspråk i alle fag.
Camilla ønsker derfor å bli elev ved
skolens allmennfaglinje. Problemet er om
Rogaland fylkeskommune vil betale for
skolletilbudet i Oslo, og også for botilbudet. Og om Sandaker videregående skole
kan tilrettelegges med botilbud til elever
fra andre fylker?
Jeg savner den modellen som Sverige har,

en videregående skole i Ørebro med ca
400 døve og tunghørte elever fra hele
Sverige. Hvorfor finnes det ikke et slikt
tilbud i Norge? Dette er en sak for Norges Døveforbund.
Selvsagt er det vondt å sende Camilla fra
oss i så ung alder, men vi har ikke noe
valg. Det viktigste er at hun skal trives
og få mulighet til å være lykkelig, og det
er hun sammen med andre som bruker
tegnspråk. Jeg takker mine foreldre for at
jeg fikk gå på Kongstein og fikk bo på internat. Som foreldre må vi passe oss så vi
ikke overbeskytter våre egne barn. Barna
må få maksimale muligheter til å urvikle
sine evner både faglig og sosialt.
Vennlig hilsen Britt Jøsang

.

BrittJøsang nr 2 fra venstre i en gruppe foreldre
som diskuterer skole.

NDFU ønsker velkommen til seminar om internasjonale spørsmål og solidaritet. Seminaret vil
presentete internasjonale utfordringer knyttet til økonomiske og sosiale forskjeller mellom land,
og prosjekter og fremgangsmåter som bidrar til å endre forskjellene. Kurset kommer også til å rette
spørsmål om hvordan NDFU kan engasjere seg for å bidra til skape endring.

Internasjonalt seminar for ungdom
Tid: Fredag 13. februar kl 19 til søndag 15. februar kl 14.
Sted: AI folkehøyskole og kurssenter for døve.
Hvem: Ungdom 16 - 30 år.
Kursansvarlig: Internasjonal gruppe, Andre Røine, Thomas Johannessen, Jannicke Kvitvær,
Maria Pilar Ambro og Maria Andersen.
Deltagere får kurs bevis som viser kursets innhold og lengde.
Påmelding til Maria Andersen: maria.andersen@doveforbundet.no innen 9. februar.
Egenandel: Medlemmer 500,- og 900,- for de som ikke er medlemmer.
Det vil bli tid og mulighet til noe uteaktiviteter.
Følg også med på www.deafnet.no - NDFU nyheter og facebook NDFU gruppa for oppdatert informasjon
om seminarer.
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~~Sigti~en
www.signo.no

Felleslegatet

t::t~Signo

~!/

'---_..... for døve

Midt-Norge

Et riktig godt nytt år
ønskes fra alle oss her

Signa Midt-Norgel

Du kan søke om støtte.
Ta kontakt med:
Hans Kr. Hønsval/
Postboks 192
3201 SANDEFJORD
www.fel/eslegatet.no
E-mail: hans.k.honsval/@colorline.no

Søknadsfrist: 15. mars 2009

Thon Hotel Hallingdal ligger sentralt til i kulturbygda Ål.
Vi har egne priser for Norges Døveforbund, ta kontakt for tilbud!
Den 15. januar åpner vi "Jegerstugu Cafe og Bar"
Her vil vi servere gode hjemmelagede retter og kaffe for de kresne.

T

ON'

Hotel Hallingdal

Velkommen til oss!
Tlf: 32 08 20 11 Fax: 32 08 20 32 E-post: hallingdal@thonhotels.no

1/2009
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Sandaker videregående skole

Knutepunktskole
for hørselshemmede
Se skolens tilbud på: www.sandaker.vgs.no

,

Heimdal

j~~

videregående skole ~

Heimdal videregående skole er knutepunktskole for
tegnspråkbrukende hørselshemmete elever fra de 6
nordligste fylkene.
Skolen samarbeider med Byåsen, Skjetlein og Tiller
videregående skoler slik at elevene kan velge blant alle de 12 utdanningsprogrammene.
All undervisning foregår med døvetolk, delvis i egne grupper og delvis i vanlige klasser.
Vi samarbeider med Møller kompetansesenter om undervisningen i tegnspråk.
For ytterligere informasjon, se skolens hjemmeside www.heimdal.vgs.no

sLÅTTHAVG
VIDEREGAENDE SKOLE

HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

Er du klar for videregående skole? Ønsker du opplæring i et tegnspråklig miljø?
Slåtthaug vgs er knutepunktskole for hørselshemmede elever.
Vi holder til på Nesttun i Bergen. Skolen tilbyr 8 ulike utdanningsprogram, og har i inneværende skoleår 28 hørselshemmede elever.
Skolen har ca. 30 ansatte som kan kommunisere på tegnpsråk.
Det er botilbud tilknyttet skolen.
For mer informasjon, se våre hjemmesider; slv.hfk.no.
Søknadsfrist: 1. februar

Velkommen til oss!
28
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••

Studiespesialisering. Service og samferdsel,
Yrkesfag (i samarbeid med naboskoler)

Briskeby videregående skole gir et skoletilbud til elever med
nedsatt hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråket.
Undervisningen foregår i små grupper etter vanlig læreplaner for
videregående opplæring.
Briskeby har følgende programområder:
• Studiespesialisering
• Service og samferdsel
• Diverse yrkesfaglige programområder i samarbeid
med Buskerud Fylkeskommune
HØY trivsel - Godt læringsmiljø - Erfarne og engasjerte lærere
Små grupperIklasser - Hørselstekniske hjelpemidler
Miljøtilbud på fritiden

Hjemmeside:www.statped.no/briskeby
Mai1adr.: Briskeby@ks-briskeby.no

Statped

KNUTEPUNKTSKOLEN - TILBUD TIL HØRSELSHEMMEDE
Knutepunktskoien er en del av den vanlige videregående skolen. I vårt tilbud legges det spesielt vekt på at
hørselshemmede elever skal få tilrettelagt videregående opplæring. Sandefjord videregående skole ble fra 1997
knutepunktskole for Vestfold og nærliggende fylker for hørselshemmede. Vi ser at døvemiljøet på skolen er blitt en helt ut
naturlig integrert gruppe.
Undervisningen skjer både i et hørende og tegnspråklig miljø, med tolk og eventuelt hørselsteknisk utstyr tilpasset den
enkeltes behov.

Skolens overordnede mål
• Svgs skal være hovedaktør for læring og dannelse
• Svgs skal være ledende i pedagogisk mangfold
• Svgs skal være en ressurs lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Søknadsfrist 1. februar

Besøksadresse: Krokemoveien 2-4
Postadresse: PS 2006, 3202 Sandefjord
Telefon: 33 48 85 00
Telefax: 33 48 86 21
E-post: sandefjord.vgs@vfk.no
Hjemmeside: www.sandefjord.vgs.no

HET~~
VIDEREGÅENDE SKOLE

Vi tilbyr utdanningsprogrammene:
•

•
•

Studiespesialisering - VgI, Vg2, Vg3
Programområder:
Språk, samfunnsfag og økonomi.
Realfag.
Medier og kommunikasjon - Vgl, Vg2, Vg3
Påbygg studiespesialisering - Vg3

-Rogalanctfyt1(esKommune
Skolens webadresse:www.hetland.vgs.no

Hetland videregående skole har egen hørselsavdeling som tilrettelegger skoletilbudet for hørselshemmede
elever i Rogaland. Tilbudet på Hetland er spesielt tilrettelagt for elever som har tegnspråk som førstespråk.
Hørselshemmede elever ved andre skoler får tilbud om undervisning på tegnspråk i fag med egne læreplaner
for døve og sterkt tunghørte. Lærere ansatt ved avdelingen underviser på tegnspråk i bl.a fagene norsk, engelsk
og tegnspråk, i de øvrige fagene blir det benyttet tolker som er ansatt ved skolen.
1/2009
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Kulturpris til Halvor Greftegreff
Halvor Greftegreffhar fått Trondheim kommunes kulturpris på kr. 25.000. Kommunen
delte ut sine to kulturpriser for 2008 i Olavshallen lørdag 10. januar. De fleste voksne
døve kjenner Halvor for et livslangt arbeid blant annet i Trondheim Døveforening, Norges
Døveforbund og for Norsk Døvemuseum. I begrunnelsen for å gi kulturprisen til Halvor
Greftegreffsier kommunen blant annet:
-Prisvinneren er en nestor innen sitt interessefelt i Trondheim, regionalt og nasjonalt.
-Med engasjement og fonellerglede bidrar prisvinneren til å synliggjøre historien til en lite
kjent gruppe innen norsk kulturhistorie. Personen behersker også kompleksiteten i å være
organisasjonsbygger, organisasjonsleder, fagkonsulent, lobbyist og frivillig inspirator innen
sitt felt. Et engasjement som strekker seg over mer enn 50 år og videreføres med samme
iver!
-Prisvinneren er kjent innad i sitt miljø for den iver, glede og omtanke som alltid preger
arbeidet.
-Som et foreløpig høydepunkt på en flott merittlisre tilskrives. prisvinneren hovedæren for
at et nytt Nasjonalt Museum kan åpnes i Trondheim i mars, nemlig Norsk Døvemuseu.lI\.

NDFs kulturpris til Robertsen
NDFs kulturpris for
2008 ble fredag 12.
desember tildelt Karl
Fredrik Robertsen ved en
tilstelning i Oslo Døveforening. Han har i mange
år gledet publikum som
skuespiller, instruktør og
poesiarbeider. Forbundsleder Hanne B. Kvitvær
begrunnet tildelingen,
roste Robertsen for han
store innsats og uttrykte
håp om at han fortsatt vil
være aktiv i kulturarbeidet fremover.

Hotelltilbud

Minnegave etter
Ingrid Storedale

Ville sterilisere
330.000 nordmenn

Gunnar Han~en som er leder for Bergen
Døves Idrettsklubb fikk en overraskende,
hyggelig julegave. Bedriften Kav-li AS
tildelte årets julegave på kr ,25.000 til
idrettsklubben som en honnøi til sin
mangeårige ansatte IngridStor'edale,
som oI;Ilkom under en tragisk ulykke på
bedriften like før påske i 2008. Gunnar
spesielt invitert til bedriftens julelunsj,
en lunsj som ble sterkt preget av Ingrid
Storedales minne da både prest og administrerende direktøt hadde henne ekstra i
tankene i sine taler.
Gunnar Hansen takket for gaven med å
fortelle om arbeidet i døveidretten og om
alle de flotte resultatene og opplevelsene
som Ing'rid Storedale har vært en del av.

Aftenposten sktiver at Nasjonal samling
i 1942 hadde store planer om å sterilisere
alle nordmenn som utgjorde en trussel
mot sunnheten til det norske folk. Så
mange som ti prosent av befolkningen,
eller 330.000 personer, var av så dårlig
kvalitet at de burde steriliseres. En lov
om dette ble vedtatt under krigen, men
norske leger saboterte loven og sørget for
at nazistenes planer aldri ble gjennomført.
Det ble bare gjennomført 500 steriliseringer etter denne nye og strengere loven.
Blant de gruppene som ikke var «ønskverdige» i det norske samfunn var blant
annet de med arvelig døvher. Andre
grupper var blinde, sinnssyke, utviklingshemmede og epileptikere.
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Døves Kulturdager 2009
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
har påtatt seg arrangøransvaret for Døves
Kulturdager i år. Det var ingen lokalforeninger som ønsket å arrangere kulturdagene dette årer. Folkehøyskolen vil
komme med program for kulturdagene
og mer informasjon i neste. nummer av
Døves Tidsskrift, men allerede nå kan
du sette et kryss ved datoene onsdag 12.
til lørdag 15. August. Det blir mange
flotte tilbud om forskjellige aktiviteter og
workshop til familier. Men kulturdagene
er ikke bare for familier, men for alle
andre også!

<.5lfedlemsblad for 7"\9rges 'Døveforbund

Som medlem av FFO nyter alle NDFs
medlemmer godt av de tilbudene som
er forhandlet frem på Scandic Hotels,
Choice Hotels og Thon Hotels. Avtalene gjelder også private overnattinger
på hotellene.
Scandic hotels har avtalekode
D000004481. For bestilling kan du
benytte www.scandic-hotels eller tlf
23 155000.
Choice hotels har avtalekode
CH14660. For bestilling kan du
benytte booking@choice.no eller tlf.
22344200.
Thon hotels har avtalekode FFO. For
bestilling kan du benytte service@
thonhotels.no eller tlf. 23 08 02 00.
All relevant informasjon om avtalene ligger på FFOs nettsider, se her:
http://www.ffo.no/no/Sidemeny/
Samarbeidspartnere/Hotellavtaler/
112009

Nødmeldingstjenesten

NRK tegnspråk til allel

NDF hadde møte med Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) i Bergen
18. desember.
NDF har i lang tid jobbet i forhold til
offentlige myndigheter for å få til en
velfungerende nødmeldingstjeneste for
døve. Derfor var det knyttet forventning
til det møte NDF hadde med Nasjonalt
Kompetansesenter for helsetjenestens
kommunikasjonsberedskap (Kokom) .
Interessepolitisk rådgiver i NDF Sissel
Gjøen sier i en kommentar etter møtet:
- Det er den tekniske biten som er
utfordrende for å få til en direkcevarsling
på sms. Det vanlige nettet for sms-meldinger blir for usikkert når det gjelder
nødmeldinger. Vi kan risikere at det tar
all for lang tid før meldingene når fram.
Det verste eksempelet er nyttårsaften da
meldingene ofte ikke kommer til mottaker før dagen etterpå.
I dag er det 72 lokale nødmeldingssentraler i Norge. Leder for KoKom Egil Bovim mener det mest hensiktsmessige er at
en sentral bygges opp med kompetanse
på betjening av nødmeldinger via sms
og eventuelt også gjennom bildetelefon.
Kokom arbeider med et prosjekt som
skal inkludere alle grupper som ikke kan
gjøre bruk av vanlig telefon til nødmeldings tjenesten. De er også engasjert i et
tilsvarende arbeid i EU.
- Hvis en nødmeldingssentral får ansvaret for døve, bør den sentralen både
ha ansatt tegnspråktolk og medisinsk
ekspertise slik at sentralen kan kommu1/2009

Elisabeth Olsen tolker Egil Bowim som er leder
avKoKom.

nisere direkte med døve, understreker
Gjøen.
Hun deler også Bovims syn på at det bør
være bare ett nødnummer, gjerne nr. 112
som er nummeret nesten hele Europa
bruker, og altså samme nummer for de
som bruker taletelefon, teksttelefon, sms
og billedtelefon. For at en ordning med
sms-tjeneste ikke skal bli misbrukt og for
at meldingene skal komme fram så raskt
som mulig blir det nødvendig å få brukerne til å registrere seg med personalia.
Men den tekniske løsningen må på plass.
Det er nødvendig med et telefonnett som
går utenom den vanlige telefontrafikken
slik ar man er sikret øyeblikkelig bistand.
- NDF vil presse på Justisdepartementet
slik at de bevilger de midlene som trengs
for å få finne den tekniske løsningen og
dernest bygge opp en tjeneste som kan
gi samme sørvis til døve som resten av
befolkningen nyter godt av, sier Sissel
Gjøen.
Informasjon om KoKom finnes på www.
kokom.no, der vil også fullstendig referat
fra møte bli lagt ut.

Nå er det slutt på den tiden at du må ha
et spesielt tv-apparat eller 2 tv-apparater
for å få inn sendingene fra NRKs tegnspråkkanal.
Siri Antonsen i NRK forteller at de har
hatt prøvesendinger fra 18. desember
der seere ved å gå inn på kanalen NRK1
Tegnspråk får fram stort bilde av tegnspråktolken, med et mindre hovedbilde
oppe i det ene hjørnet. Antonsen sier at
de nok vil gjøre hovedbildet noe større og
tydeligere fremover. Det er også mulig å
få inn tekstet versjon (777) på skjermen.
Gå inn og se selv!
I direktesendte debatter er tegnspråktolkingen en mye bedre løsning enn
direkteteksting, rett og slett fordi
tegnspråktolken kan jobbe raskere enn
skrivetolken, og fordi tegnspråktolken på
en helt annen måte enn skrivetolken kan
formidle stemningene i debattene.

Ekstra tilskudd
til Døves Media
Statssekretær Wegard
Harsvik (bildet),
Arbeiderpartiet, kom
med kr. 250.000 i ekstra julegave til Døves
Media. Daglig leder på
Døves Media, Ivar Arne Sletto, sier at
tilskuddet er svært velkomment. Det
er kostbart å produsere tv-programmer, spesielt kostbart er det å lage
dramatiserte barneprogrammer. Tilskuddet er et tegn på at departementet
vil styrke kulturformidlingen på norsk
tegnspråk.
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SYN
PÅ SAKEN

Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken»,
men vi ønsker korte innlegg, og vi tar
ikke inn innlegg som er sendt anonymt.
Redaktøren forbeholder seg også retten
til å forkorte innlegg.

Døve dyrere i drift enn hørende?
Av Inger Helene Venås, generalsekretær i Signo

I forrige utgave av
Døves Tidsskrift
tar redaktør Helge
Herland opp en
viktig ptoblemstilling for Stiftelsen
Signo. Det et en
utfordting at noen
kommuner ikke
vil betale for tilrettelagt botilbud for sine døve innbyggere
med spesielle behov. Herland peker på
at Signos tilbud er dyrere enn tilbudene
noen kommuner selv tilbyr.
I TV2 saken Hetland henviser til, får
vi høre om døvblinde Ann-Karin fra
Harstad som ikke får flytte til Andebu
fordi tilbudet er for dyrr, og Harstad
kommune har dårlig økonomi.
Nivået på tilbudet som gis til den enkelte
vil gi meget store utslag for kostnaden.
I Signo jobber vi med svært mange

forskjellige mennesker. Eldre døve, døve
som vil ut i arbeid, døve med en rekke
forskjellige funksjonshemminger og
døvblinde. Prisene på de ulike tilbudene
fra Signo er like forskjellige som de som
benytter seg av dem. For hver ny tjenestemottaker eller arbeidstaker foretar Signo
individuelle vurderinger og kartlegginger. Vi ønsker å gi personen et godt tilpasset faglig tilbud som ser den enkeltes
behov og ønsker. Det er dette vi i Signo
er stolte av å arbeide for. Saken på TV2
handler om Anne-Karin som ønsket et
botilbud, også innenfor dette feltet er
det stor variasjon i tilbudet. Det strekker
seg fra svært selvstendige personer som
ordner det meste selv, til personer som
har svært omfattende tjenestebehov med
såkalt to-til-en-oppfølging.
I alle Signos virksomheter er det fokus
på tegnspråk og kommunikasjon. Men
som Herland sier, det er ikke her de stør-

ste utgiftene ligger. Vi ser og at kommuner som forsøker å gi et tilsvarende godt
tilbud til sine innbyggere med spesielle
behov ofte kommer ut på en tilsvarende
pris. Dette har vi flere konkrete eksempler på. Det unike ved Signos tilbud er
at vi i tillegg kan sette tilbudet i en faglig
sammenheng som fokus på mottakerens
språk og kultur.
Som en stor aktør i et marked er det klart
at Signo også jevnlig må gjennomgå sine
budsjetter og tilbud med et kritisk blikk.
Den debatten vil vi igjen ta i året som
kommer. Vi ønsker også Hetland, eller
andre som skulle være interessert, til å få
en omvisning på tilbudet ved Andebu.
Signos visjon er: Vi sikrer tilbud til døvblinde og døve som ønsker det, på deres
premisser ut fra en diakonal basis. Dette
er vårt ønske som også fordrer at vi ser på
oss selv med kritiske øyne.

Døve er ikke funksjonshemmede!
Av Dmtiry Katsnelson

Er vi døve funksjonshemmede?
Svaret er et klart
nei. Storsamfunnet har for vane å
oppfatte at noen
som er annerledes
fra majoriteten
ikke er normal.
Derfor får folk
- - _.. som er unormale
forskjellige stempler; funksjonshemmede, psykopater, pedofile, narkomane
og andre. A være unormal betyr mangel
på noe en trenger. Er vi døve unormale?
Er det en godt fungert hørsel vi mangler
slik at vi kan være normale? Hvem sier at
vi trenger hørsel? For å høre trafikkstøy,
lyd av vind og regn, musikk og hva folk
sier med stemme? Vi vet altfor godt at vi
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definitivt ikke trenger hørsel for å klare
oss i samfunnet. Vi er ikke funksjonshemmede. Dessverre har de fleste av oss
godtatt merkelappen funksjonshemmet
på grunn av økonomisk støtte fra det
offentlige. Er pengene viktige enn vår
verdighet?
Vi kan ikke fortsette med å lukke
øynene for dette. Vi må være ærlige mot
storsamfunnet og mor oss selv og si at
vi ikke er funksjonshemmede. Først
må vi forstå hva ordet funksjonshemmede betyr. I følge bokmålsordboka
betyr funksjon - virksomhet, gjøremål,
oppgave. Hemme betyr hindre noe i
å virke, utvikle, utfolde seg fritt. Er vi
hindret i å gjøre noe som helst? Kan vi
ikke kommunisere? Kan vi ikke le eller
gråte? Kan vi ikke bevege oss fritt? Kan
vi ikke tenke? Kan vi ikke føde barn og
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stifte familie? Hvis vi er enige om at vi
egentlig kan gjøre hva som helst, da er vi
ikke funksjonshemmede. Det er ikke noe
å diskutere eller vurdere en gang. Det må
vi ta med oss og rette opp vår oppfatning
av oss selv. Selvfølgelig finnes det noen
døve som sitter i rullestol og det er greit å
bruke funksjonshemmede for å betegne
vedkommende, men det har ingenting
med døvheten å gjøre.
Det er meget skuffende at noen enkeltpersoner i døveorganisasjonen mener at
begrepet funksjonshemmede også gjelder
alle døve, og at det brukes for at man
lettere skal få offentlige tilskudd. For
eksempel; døveidrettsorganisasjon var
tidligere tilsluttet Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund. Det er bra at det
er slutt på dette nå fordi CISS (Døves
1/2009

verdensidrettsforbund) krever at døve i
hvert enkelt land selv styter sin økonomi
og organisere sin idrett. Det fins også
mange andre eksempler som ikke får
plass i denne artikkelen, og slik at jeg
slipper å provosere noen slik at det oppstår ubehageligheter i døvemiljøet vårt.
Vi døve må stå sammen med riktig felles
holdning i at vår døvhet ikke hindrer oss

i å gjøre noe i det hele tatt. Vår oppgave
er å stanse enkeltpersoner i døveorgansasjonen som misbruker ordet funksjonshemmede for å få økonomiske tilskudd
fra det offentlige. De får ikke lov til å
ødelegge vår verdighet og stolthet. Det er
mye viktigere enn penger. Vi har ansvar
for å sikre at våre fremtidige døve barn
får et godt selvbilde.

Hva mener
NDF om dette?

Vi møter så ofte døve som gir uttrykk for de samme meningene
som Dmitry Katnelsen skriver i sitt innlegg. Vi har derfor utfordret
NDFs generalsekretær til å kommentere innlegget til Katsnelson.

Det med å ikke kunne oppfatte hva kommentatorer sier på en fullsatt fotballstadion betyr ikke at en er funksjonshemmet. Kaller vi utlendinger som sitter på
samme stadion funksjonshemmet hvis
han ikke kan det norske språket? Det
er bare språket vårt som skillet oss fra
storsamfunnet. Døve er helt normale
mennesket!

Funksjonshemning er normalt
Av Paal Richard Peterson, generalsekretæri NDF

Jeg er grunnleggende enig med
Karsnelson i at
det er mulig å ha
<<normale» liv som
døve. Og at en
forståelse av funksjonshemning som
unormalt er noe
vi ikke kan leve
med. Men jeg mener ar den definisjonen som Karsnelson
bruker er gammel.
Den vanlige definisjonen av funksjonshemning i dag peker på at det er et gap
mellom samfunnets utforming og individets muligheter for å delta i samfunnet.
Med andre ord er fokuset på reparasjon
av samfunnet, ikke på reparasjon av individet. Denne definisjonen av funksjonshemning mener jeg vi som døveforbund

kan leve godt med. Vi opplever hver dag
at samfunnet ikke er utformet slik at vi
kan delta fullt og helt: når lyden er eneste
informasjonskanal og det mangler tekst
og tolk på TV, tavler på togstasjonen osv.
Jeg tror også at holdninger bidrar til å
øke funksjonshemningen vår (kan døve?
Yes, we can'!)., Men vi er ikke unormale.
Såkalte «avvif,>, som døvhet, har det
alltid vært opp gjennom historien. «Avvik» er normalt! Det ligger også i den nye
definisjonen av funksjonshemning - det
er ikke unormalt og må fjernes, det er
derimor samfunnet som må endres fordi
avvik er normalt.
1. januar kom en ny lov: Tilgjengelighets- og diskrimineringsloven. Det er
forbudt å diskriminere funksjonshemmede! Foreløpig mangler nok loven en
del for at vi døve skal merke de største

forandringene, for eksempel er informasjon utenfor loven inntil videre. Men
Norges Døveforbund er med i et utvalg
som skal komme med forslag til punkter
som skal med i loven senere.
Når vi på denne måten hele tiden jobher
for å fjerne barrierer, og dermed redusere
avstanden mellom samfunnets utforming
og våre muligheter for å delta, blir vår
funksjonshemning stadig mindre og
mindre. En dag er den helt borte.
Det at vi har et felles språk gjør oss
annerledes enn de andre funksjonshemmede gruppene. Når vi samles og
kommuniserer på tegnspråk, forsvinner
jo funksjonshemningen helt. Da kan
gruppen av døve på mange måter heller
sees på som et språklig fellesskap mer
enn en gruppe funksjonshemmede. Men
i møte med storsamfunnet opplever vi
fortsatt barrierer som vi må kjempe for å
bygge ned.

Ensomhet på sykehjem
Av May Britt Nyløkken, leder av Drammen Døveforening
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Jeg så programmet Tid for tegn
den 4. desember
om en ensom
døv kvinne i
Tynset. Jeg har en
lignende sak her
i Drammen. En
eldre, døvblind
dame bor på

sykehjem sammen med bare hørende, der
ingen kan tegnspråk.
Hun har søkt plass på Conrad Svendsen
Senter, men Drammen kommune vil
ikke betale for opphold der.
å sitter hun mye for seg selv alene på
rommet sitt.
De ansatte mente at familien burde
kjempe sterkere for at damen skulle

få plass på CSS, men er det riktig at
familien skal måtte kjempe for dette?
Eksemplet er ikke enestående, vi kjenner
flere tilfeller fra kommuner i Buskerud.
Det gjør meg veldig vondt å tenke på de
som sitter alene på sykehjem og ikke kan
kommunisere med de andre pasientene.
Vi må arbeide sammen for å finne løsninger på disse utfordringene.

0l1edlemsblad for 'N.9rges 'Døveforbund

døves

TIDSSKRIFT

33

NYTTFRANDF
helge.herland@doveforbundet.no

Fra venstre og videre rundt bordet: Paal R. Peterson, Siv Mittet, Niels Kristensen, Eivor Berg, Hedvig Sinnes, Gunnar Hansen og Cathrine Stensrud.

Torsdag 12. desember kl 13,
sted: NDFs møterom i Oslo
Forbundsleder Hanne B. Kvitvær og
generalsekretær Paal Richard Peterson
har allerede vært sammen i noen timer
for å finpusse de siste detaljene før forbundsstyremøte i dag og i morgen.
Gunnar Hansen, Bergen og Niels
Kristensen, Oslo kommer også tidlig,
takker hvetandre for sist, de har nettopp
har kurs sammen for Døves Fylkeslag
Nordland.
Nestleder Cathrine Stensrud kommer
travel fra jobb i Andebu og så siger den
ene etter den andre inn:
Hedvig Sinnes, fra Stavanger og Eivor
Berg direkte fra forelesning på universitetet. Eivor er 1. varamedlem til styret,
men har møtt fast den siste tiden fordi
Irene Greftegreff, Trondheim har hatt
permisjon fra styrevervet.
NDF spanderer lunsj, det betyr skiver
med leverpostei eller brunost som styremedlemmene selv smører sammen. Ikke
noe luksus på møtet akkurat!
Så er bussen fra Al inne og Siv Mitret på
plass og Hanne kan ønske alle velkommen til årets siste styremøte.
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Nordland
Niels og Gunnar får lov til å innlede
møte med å orientere fra organisasjonskurset de ledet forrige helg i Nordland.
Det er viktig for NDF å ha god kontakt
med grasrota og de to styremedlemmene
forteller om de spesielle utfordringene
døve har i nord, med lange reiseavstander
som gjør samlinger og møter for døve
ekstra utgiftskrevende. Dessuten har
skifte av sekretær i fylkeslaget bydd på en
del omstillingsbehov. Gunnar og Niels
formidler på en engasjert måte at døve i
nord forventer å få de samme goder som
døve i sør, og styret har en fin diskusjon
rundt disse spørsmålene som munner
ut i en konklusjon der NDF erkjenner
et spesielt ansvar for å bistå døveforeningene i Nord-Norge. Forbundsstyret
vil se velvillig på søknader om støtre til
samlinger i nord, og både forbundsleder
og styremedlem Gunnar vil delta ved
årsmøte i Døves Fylkeslag NOI·dand.
Så går styret over til den ordinære sakslisten. Hanne anslår hvor lang tid som
skal avsettes til hver sak. Dagens møte
er planlagt avsluttet kl 18, mens morgendagens møte er planlagt fra kl 9 til
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17. Da må vi slutte, sier Hanne, for om
kvelden skal vi ha julebord sammen med
de ansatte i forbundet - der også styret
i NDFs barne og ungdomsutvalg skal
delta sammen med sine gjester fra Det
europeiske døveungdomsforbundet. De
siste viser seg å være kjekke ungdommer
fra Slovenia, Tyskland, Italia og Sverige.

Regnskap og budsjett
Driftsregnskapet for 2008 viser et
forventet underskudd på ca kr. 350.000,
innleder generalsekretæren. Underskuddet vil dekkes av midler fra gavekontoen,
eller forbundsfondet som det heter.
Regnskapstallene er ikke overraskende
for styremedlemmene, dette er som
budsjettert. Da blir det atskillig livligere
rundt bordet når budsjetter for 2009
diskuteres.
Forslaget til budsjett for 2009 har en
inntektsside på nesten 14 millioner
kroner, men så viser utgiftssiden ca 14,6
millioner og nå går debatten friskt om
hvor mye forbundet hvert år skal basere
driften gjennom å hente penger fra forbundsfondet. Alle i styret er enige om at
det er ønskelig å opprette en ny kultur112009
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konsulentstilling, uenigheten oppstår
når man skal finne penger til stillingen.
Noen av styremedlemmene holder hardt
på at de vil ha et budsjett i balanse, uten
å bruke penger fra forbundsfondet mens andre mener NDF må kunne leve
med å hente penger fra fondet til driften.
Konklusjonen på en lang budsjettdebatt blir at generalsekretæren pålegges å
utarbeide et nytt budsjett i balanse som
legges fram til behandling på neste styremøte søndag 25. januar. Med et budsjett
i balanse vil forbundsstyre åpne for en ny
kulturkonsulentstilling.

Orienteringssaker
Det er en lang rekke saker av orienterende karakter. De går forholdsvis kjapt
unna, alle har fått orienteringer i notats
form på forhånd og har bare enkelte
spørsmål og kommentarer til hva som
skjer for eksempel med de to foreningene ved Mjøsa, om Harstad Døveforening som er nedlagt på grunn av for få
medlemmer, om EUD-møte i Lyon som
forbundslederen deltok på sammen med
Sissel Gjøen. EUD samler nå hele 27
land i Europa, og Norge får altså være
med takket være EØS-avtalen.
Klokka er blitt 17.10 når saken om
midler fra Helse- og rehabilitering står
på sakslisten. NDF har for 2008 mottatt
kr 1,8 millioner til 6 ulike prosjekter.
Dette er mindre enn forventet og styret
diskuterer hva som kan gjøres for at NDF
kan få penger til flere prosjekter. Spesielt
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skuffende er det at flere av NDFs prioriterte søknader ikke er kommet gjennom
nåløyet til Helse- og rehabilitering.
Før strek settes for dagens møte blir det
også tid til å utnevne et nytt medlem av
programutvalget til Døves Media, det var
ønskelig med en person som har kompetanse på barneprogram. Mange gode
navn kastes fram i debatten før styret
samler seg om den som skal spørres, pluss
en vara for vedkommende. Nei, vi kan
ikke gå ut med navn før vedkommende
har takket ja.
Så er det hotellnatt for Gunnar, Cathrine, Hedvig og Siv - på de rimeligste
Thon-værelsene som kan skaffes i hovedstaden. De andre styremedlemmene bor
hjemme eller hos venner.

Fredag morgen
De fleste er uforskammet spreke når de
kommer til møtet kl 09. Niels er selvsagt
litt sur over at Danmark er på sisteplass
i EM i håndball, mens de norske jentene
er klare for finale. Men kaffe hjelper for
så mangt! Hanne har en lang liste over
arrangementer som ønsker representasjon
av NDF-folk. Hvem drar til kirkejubileet
i Stavanger, hvem skal delta på det nordiske seminaret på Gaustad om mental
helse osv.
Så er det arrangører til kulturdagene de
neste årene som skal avklares. Foreningene kom med tydelige signaler på
Landsrådet om at Døves Kulturdager
skal videreføres som tidligere. Nå gjelder
det å finne lokalarrangører. I 2010 blir

det i Kristiansand, i 2012 Oslo, i 2013
Trondheim - men hvem kan arrangere i
20ll?
Neste sak byr på en lang og spennende
debatt om skoleutviklingen for døve og
tunghørte. Jobber NDF riktig med disse
spørsmålene? Eller brukes det for mye
tid på spørsmål knyttet til døveskolene
på bekostning av de lokale skolene som
har døve barn inkludert? Er det viktig å
kjempe for å beholde statlige grunnskoler
for døve? Eller vil kommunale skoler
være en bedre løsning? Er det lettere for
foreldrene å velge en kommunal tvillingskole enn en statlig spesialskole? Og hva
med nivået på undervisningen, hvordan
kan nivået heves? Går utviklingen mer i
retning av at en gruppe døve elever alltid
vil klare seg i utdanningssystemet, mens
en annen gruppe blir tapere? Og hva
gjør vi for dem? Spørsmålene er mange,
det er svarene også - men det er litt for
tidlig å konkludere. Skolespørsmål blir
vedtatt som hovedsak på neste forbundsstyremøte.
Det blir tid til noen få andre saker
før det ble rigget til julebord i NDFs
kontorer med 25 personer stuet sammen
i lokaler som vi mener er godkjent for
maks 12 personer, men stemningen blir
kjempegod - bare så synd av forbundslederen nedla referatforbud! Vil du lese
fullstendige møtereferater fra forbundsstyremøtene kan du logge deg inn på
deafnet.no Du logger inn ved å sktive
ditt medlemsnummer, som du finner på
medlemskortet.
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BJARNE FALK (1866-1911)

n0VNORSKI
AMERII{ANSK MALER
Av Odd-Inge Schr6der

Da Oslo døveforening feiret sitt 130 års jubileum 17. november 2008, ble det avduket et maleri
forestillende Vestre Aker kirke i Oslo. Maleriet var restaurert av Wilfried Brandt på Sonja Henie
museet, og det var påkostet et elegant ramme. Det var malt aven «glemt» døv maler. Hvem var
han? Nesten ingen visste det.

Ved hundre års jubileet hadde foreningen
villet kaste det - et rammeløst utslitt
maleri med rifter og flekker. Da Nasjonalgalleriets eksperter ble spurt, vurderte de maleriet som treningsobjekt for
restaureringsarbeiderne. Vi (bl.a. Ame
Nyberg og Odd-Inge Schroder) visste at
maleriet var en gave til døveforeningens
10 års jubileum i 1888J og at signaturen
Bjarne Falk var døv. Bildet ble l~eldigvis
ikke kastet, men gjemt bort.

Hvem var Bjarne Falk?
Han ble født 14.mars 1866 på Hamar
av foreldre kjøpmann Gustav Falk og
Margrethe:født Sejersted. Han mistet
hørselen i 10 års alderen og kom på
døveskolen (Schafteløkken) i Kristiania.
Han bodde hos en kunstelskende familie
som hadde en døv datter, Hermana
Bergh. Hun ble senere lærer i tegning på
døveskolen i 49 år.
Da Bjarne Falk Vår ferdig på døveskolen,
kom han inn på den kongelige kunstsko-
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le I København. Senere gikk han i lære
hos kjente malere som Wilhelm Petersen,
Knud Bergslien o.g Frirz Thaulow. Den
siste hadde et maleri som ble auksjonert
for et par år siden til 7 millioner kroner.
Han deltok på Høstutstillingen tre
ganger med i alt 11 malerier (1885, 1889
og 1894). Ut fra kataloger ser vi at han
mestret forskjellige motiy. Ja, da døveforeningen hadde et skuespill beregnet
for vanlig publikum i 1891, malte han
kulisser. Døve ønsket den gang å vise
at de ikke var stumme og spilte derfor
med tegn og tale. Fordi publikum visste
at skuespillerne var døve, ønsket de å .
vise sin applaus visuelt ved å vaie med
sine lommetørklær i stedet for å klappe i
hendene. Skuespillet ble vist Bere ganger
med Falks kulisser.
Men han kunne ikke leve av sin kunst
i så små forhold som Norge. Han reiste
mye og ble en vandrer. Av brev fra ham
leser vi at han var i London og Berlin,
1/2009

men likte seg best i Paris. Der møne han
en døv maler Rene Hirsch (som var gift
med norsk hørende dame fra Hol). Ekteparet Hirsch besøkte Norge og Kristiania
døveforening. I Paris malte Falk kulisser
for teatrene. I et brev fra ham står det at
han planlegger tur til Afrika, men vi vet
ikke om han drog dit.
Derimot vet vi at han slo seg ned i Caracas, Venezuela som portrettmaler hvor
han malte byens fremtredende mennesker. Kunstmagasinet «Kunst og kultUr»
kalte hans opphold der fot hans gylne år.
Men vi kjenner ikke til omstendighetene
rundt den lange reisen.
Bjarne Falk kunne flere språk, skrev
flytende spansk og engelsk, men snakket
naturligvis som en døv. I en beskrivelse
blir det fortalt at han kunne ha en utmerket stemme, brån kunne den bli høy,
for så å avta og bli helt stille. Var han
flink i språk? Ja. Hans bror var professor
i lingvistikk, den kjente Hjalmar Falk,
som var utgiver aven indoeuropeisk
ordbok som fremdeles kommer i nye
opplag. Professoren beskrev sin bror som
et språkgeni.
Brukte han tegnspråk? Vi vet ikke, men
vi kan anta at han brukte tegn til tale,
som var vanlig blant døve og tunghørte
elever på døveskolene i følge Lars A.
Havstacl i 1885. Av et brev leser vi at han
fortalte at det nesten ikke var nødvendig
å munnavlese franskmenn, for de hadde
et levende kroppsspråk med tegn.
Senere livnærte Bjarne Falk seg ved å
male portrener i New York. Han ønsket
imidlertid å komme hjem cil Norge, men
det var umulig å tjene til livets opphold
ved å male her tillands. Han besøkte
Norge av og til, men oppholdt seg i New
York i mange år. Det var i New York
Bjarne Falk døde av blindtarmbetennelse
den 12. juli 1911. Han var ugift da han
døde.
I nekrologen er det nevnt at han gjorde
det særdeles bra ved å male portrener han satt godt j det økonomisk. Nekrologen var skrevet av Ragnar Ziener, formann av De døves forening, Kristiania
i 10 år og medarbeider i Tegn og tale (i
dag: Døves Tidsskrift) og De døves blad.
Hvor har vi fån opplysningene fra?
Journal for døve (1892-93), De døves
Blad (1899, 1907, 1911), Kunst og kultur
(1933) og et 4 binds biografisk leksikon
over norske malere og skulptører (1983).
Opplysningene derfra likk Nasjonalgalleriet til å vurdere døveforeningens maleri
på nytt. Det ble anbefalt å restaurere ma112009

leriet, og det ville koste penger. Døveforeningens styre gikk inn for det, dessuten
kom en stor sum fra Arne Handbergs
begravelse til god støtte.
Portrenene var levebrødet til Falk, men
hvor er alle de blitt av? Døveforeningen
eier en maleri. Siden fant vi et bilde malt
av Bjarne Falk på et kunstmuseum på
Lillehammer. Falk malte et porrren aven
kunstmalerkollega som het Alf Lundeby
(1870-1961). Denne hadde vært elev hos
Henri Matisse.
Historielaget i Oslo sendte mange brev
til kunstmuseer i Caracas, i New York og
Washington. Vi har skrevet til 50 personer med samme etternavn i Oslo i håp
om å finne slektskap og kjenneskap til
Falk. Men akk! Våre brev var forgjeves.
Vi gikk gjennom arkivene i døveforeningen og fant ett foto av Bjarne Falk. Det
er bare ett.
Men hvor er de 8 landskapsbildene og 3
portrettene som i følge leksikon har vært
offisielt utstilt? Følgende liste, basert på
registre fra forskjellige utstillinger, forteller oss noe om tidene på Falks verk:
L Frogner gård (1885), 2. Vippetangen kai (1885), 3. Vår frelsers gravlund
(1885),4. Portren av Hr.L - (1889),
5. Solskinn på en bro (1889), 6. En
hodesrudie (1894), 7. Portrett (1894), 8.
Kirkegård i skumring (1894) 9. Ukjent
(?), 10. Ukjent (?), Il. Ukjent (?)
Dette var det vi visste pr. år 2000 da jeg
holdt en forelesning om Bjarne Falk ved
fjerde DeafHistory International Conferenee i Washington i håp om amerikanske døve kunne gi oss tips.
Vi kom ingen vei videte.
Plutselig fikk jeg i løpet aven uke i
april 2006 to e-post som fortalte meg at
det fantes andre bilder av Falk. I en og
samme uke visste vi plutselig mer om
maleriene til Bjarne Falk! En melding
var fra Marit Waage Oppedal som
fortalte at det fantes et maleri av hennes
bestefar, professor i kjemi, Peter Riddervold Waage og et maleri av blomster.
Den andre var fra Runar Kristiansen
som arbeider på Munchmuseet og som
skriver en bok om Edvard Munch og
hans tilknytning til Hedemark. Han eide
et maleri selv og senere kjøpte et annet
maleri av Falk. Bildene var et landskap
på Grefsen, rett utenfor Oslo og et portretr aven liten gutt. Senere kunne Marit
Waage Oppedal fortelle om et maleri av
hennes oldefar på Kjemisk institutt ved
Universitetet i Oslo.

I dag kjenner vi til 7 malerier av Bjarne
Falk.
Vestre Aker kirke (1888),
eier Oslo døveforening
Portrett av Alf Lundby (1889),
eier Lillehammer kunstforening
Portrett av Peter Waage (1907),
eier Marit Waage Oppedal
Blomster (1903),
eier Marit Waage Oppedal
Landskap på Grefsen (1887),
eier Runar Kristiansen
En liten gutt (1898),
eier Runar Kristiansen
Professor Waage (1900),
eier Kjemisk Institutt, Universitetet i
Oslo
Fremdeles venter vi på oversikt over
portrettene som Falk malte i Caracas og
NewYork. ..
En spesiell takk til Arne Kristian R6din
Nyberg for hans bidrag til å samle
informasjon om bildene. Han er tredje
generasjon døv og tidligere arkivar i
døveforeningen i Oslo.
Takk til Jon Martin Brauti for hans bidrag til å samle informasjon om Falk og
hans samtid i blader og tidsskrift.
Takk til Lise Marie Nyberg for tålmodighet til å lete etter maleri av Bjarne Falk
på universitetet i Oslo.
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