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Forsiden: Forbundsleder i Palestinas Døveforbund Muhammed Nazzal
hilser NDFs under årets landsråd.
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Vi trenger et sterkt forbund
NDF avholder landsråd i de årene det ikke er landsmøte. Da møtes representanter fra døve
foreningene, forbundsstyret og administrasjonen i forbundet til drøftinger om siste årsmel
ding, regnskap og aktuelle organisasjonssaker. Årets landsråd ble gjennomført på Garder
moen l. november og vi har reportasje fra møtet i bladet. Landsrådet er en viktig møteplass
for NDFs tillitsvalgte, som trekker opp kursen for det fremtidige arbeidet.

NDt er et fattig
forbund som ikke.
eler noe

Landsrådet var en positiv opplevelse. Det var bred
enigher om de fleste sakene og diskusjonene og
uenigheten ble presentert i gjensidig respekt og tillit
for hverandre. Vi skal ikke så mange år tilbake før vi
finner landsråd som var preget av strid og splid. Nå
er det et samler NDF som tar fatt på arbeidet i årene
fremover.

Møtet viste at NDF er blitt mer pro
fesjonalisert. Mindre viktige saker ble
klubbet forr igjennom, for eksempel
slapp vi ørkesløse detaljdiskusjoner om
årsberetningen som har preget tidlige
re landsråd. I stedet ble det brukt mye
tid til å diskutere forslagene fra «Ny giv-komiteen» om
hvordan NDF best kan organiseres både sentralt og
lokalt for å møte de kommende årene.

Økonomien til forbundet ble selvsagt gjenstand for de
batt. Et underskudd i 2008 på over en million kroner
og et forventet underskudd i år som kanskje blir enda
større skaper reaksjoner. NDF er et fattig forbund som
ikke eier noe. NDF leier kontorlokaler og har ikke
oppsparr kapital eller fond det kan tæres på i dårlige
tider. Når inntekter fra staten og spilleinntekter blir
redusert med over to millioner kroner er det klart det
merkes.

Forbundsstyret har derfor gått til det runge skritt å be
stemme at antall ansatte i NDF må reduseres med 2 til
4 stillinger. Samtidig vil det trolig bli en reduksjon av
antall utgivelser av Døves Tidsskrift i 2010. Utgiftene
skal stå i forhold til inntektene.

Helge Herland
redaktør

NDF må gjennom en økonomisk slankekur. Det
betyr at også aktiviteten i forbundet blir mindre.
Selvsagt må det jobbes for å øke inntektene. Døves
Tidsskrift har tidligere påpekt at forbundet burde få
ekstra statstilskudd som språkorganisasjon, på samme
måte som Noregs Mållag. Uten NDFs interessepoli-

tiske arbeid hadde vi neppe hatt språk
politiske goder som tolketjenesten, rett
til opplæring i og på tegnspråk i skolen,
tegnspråkteater, tegnspråklige tv
programmer og nå også snart tegnspråk
inkludert i en allmenn norsk språklov.

Samtidig bør døveorganisasjonen vur
dere sin egen fordeling av inntektene. Er det fortsatt
riktig at gaver og arv som gis til NDF skal deles 50 /
50 mellom forbund og foreningene? Er tiden inne til
at NDF-sentralt bør beholde alle inntektene? Kanskje
kan midlene avsettes på et eiendomsfond som vil gjøre
det mulig for NDF å feire 100 års jubileum om 9 år,
som herrer i eget hus.

Tegnspråk er et minoritetsspråk, og alle minoritets
språk er truet i fremtiden. Døve er en liten gruppe i
samfunnet og det finnes krefter som arbeider for at
døve ved hjelp av ny teknologi skal gjøres <<normale»,
de skal være hørende og ikke isolere seg i en egen
språkgruppe. Vi som vet bedre har et stort ansvar,
derfor er det så viktig med et sterkt NDF også i de
neste 100 årene.
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Norges Døveforbunds landsråd
helge.herland@doveforbundet.no

- 2008 var et merkeår i NDFs historie. 27. juni la kulturministeren frem stortingsmeldingen om
norske språk. Der ble norsk tegnspråk omtalt som et språk staten tar ansvar for, og det ble fore
slått at tegnspråk blir offisielt ved at det innlemmes i en ny allmenn språklov, sa forbundsleder
Hanne B. Kvitvær blant annet i sin åpningstale ved landsrådet.

Hun trakk også frem at 2008 vil bli
husket for NDFs 90 års jubileum, der
prinsesse Martha Louise var hedersgjest.
Hun ramset opp viktige saker som NDF
har arbeidet med, som å presse fram
tolkeutredningen, vært aktiv innspil-
ler i forarbeidet til Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven, utredet spørsmål
knytrer til barn- og unges oppvekst
og skoletilbud og bistandsarbeider i
Palestina og Madagaskar med mye mer.
Ellers viste hun til den store aktiviteten
blant døve med blant annet kultutdager,
arbeidslivsseminar, likemannsarbeid og
en rekke forskjellige kurstilbud.
- NDF er et viktig forbund for alle døve
i Norge, uten oss vil ikke døve få de
rettighetene de har krav på i samfunnet.
Derfor er vårt samarbeid, sentralt i NDF
og lokalt i døveforeningene, så viktig for
mange døves trivsel, understreket hun.
60 representanter var samlet til lands
rådet søndag l. november på Clarion
hotell, Gardermoen. Hotellbetjeningen
utmerker seg ved at de som jobber i

.rc;sepsjonen og som kelnere hadde fåtr et
lynkurs i tegnspråk, det var svært popu
lært og gjorde enkle spørsmål forståelig.
Det er lenge siden vi har sett at så mange
foreninger deltar på et landsråd, det var
vel bare Østfold, Telemark og Sandnes

som manglet. Vi noterte oss som spesielt
gledelig at Nord-Norge var sterkt til
stede.

Økonomisk hestekur
Det var få bemerkninger til årsmeldingen
for 2008 som forbundslederen presenter
te. Medlemstallet viste en liten oppgang,
slik at NDF hadde 2.247 medlemmer
ved utgangen av året.
Om det var liten debatt knyttet til års
meldingen, ble de mer liv i forsamlingen
ved behandlingen av årsregnskapet for
2008. NDF har tradisjon for at regn
skapene skal følge budsjettet, det tillates
ikke store underskudd. Når generalse
kretær Paal Richard Peterson da fortel
ler det de fleste nok for lengst visste, at
driftsresultatet ble på minus 1,5 mil
lioner kroner, skaper det reaksjoner. Ved
hjelp av renteinntekter ble underskuddet
redusert til l million kroner, med en
totalomsetning på 13 millioner kroner.
Generalsekretæren pekte på at det ikke
er utgiftene som har økt, men inntektene
som har sviktet. NDF får stadig mindre
i statstilskudd, i spilleautomatinntekter
forsvant det 1,5 millioner kroner og
annonseinntektene til Døves Tidsskrift
har vært langr svakere enn budsjetren.
Peterson orientene om at regnskapet for

2009 ikke viser bedre tall, forbundsstyret
har derfor nettopp vedtatr dramariske
grep for å redusere utgiftene.
- Vi vil nedbemanne staben på kontoret
med 2 til 4 stillinger i 2010. Vi er bare 10
ansatte så det er et tungt skritt å gå til, og
det vil merkes på arbeider som skal gjø
res. Vi er nødt for å prioritere oppgavene
hardt og det vil bli er svakere DF som
møter de neste årene, presiserre Peterson.
Han sa også at det er aktuelt å redusere
antall utgivelser av Døves Tidsskrift fra
10 årlige nummer til 5 - 6 blad årlig. Til
detre bemerket Marrin Skinnes, Bergen
Døvesenter, at det kanskje var mulig at
noen utgivelser av bladet bare kunne skje
på PDF-fil slik at vi sparer kostnader til
trykking og porro.
- I 2010 skal vi ha snudd økonomien slik
at driftsregnskapet viser overskudd. De
siste årene har vi tæret på pengene vi har
på driftsfondet, men det er snarr tomt og
jeg håper vi slipper å krype til forenin
gene og be om lån fra foreningsfondet for
å makte å betale lønn til de ansatre, sa en
alvorstynget generalsekretær.
Han tok, sammen med forbundsstyret,
selvkritikk på at de ikke hadde tatr grep
om økonomien tidligere. Han pekte på at
de ikke hadde klarr å etablere gode nok
regnskapsrutiner med det nye eksterne
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NDFs landsråd

5 representanter fra PaLestinas Døveftrbund var gjester på landsrådet. Her gratuLerer forbundsLeder
Muhammed NazzaLforbundsLeder Hanne B. Kvitvar med et godt gjennomfØrt Landsråd. Gjestene
var imponert over at diskusjonene foregikk i en så sakLig og vennskapeligform.

regnskapsfirmaet som ble engasjert etter
at regnskapsfører Tor-Inge Gausnes gikk
over i pensjonistenes rekker.
Klement Våge fra Bergen Døvesenter
minnet om at landsrådet for ett år siden
ga tydelige signaler om at den økono
miske utviklingen var på farlige veier.
Forbundsstyret burde snudd før, nå skjer
det først i 2010 og det er for seint, mente
han.
- Vi har tatt grep underveis, men ikke
store nok tiltak, det erkjenner vi - men
der er tungt å gå til oppsigelser av staben,
forklarte forbundsleder Hanne B. Kvit-
vær.
Styremedlem Gunnar Hansen beklaget
den dårlige økonomiske styringen, men
mente styret hadde vært prisgitt dårlig
administrativ regnskapsførsel. Så lenge
Gausnes jobbet fikk vi månedlige rappor
ter, han «holdr oss i ørene». Vi bommet
totalt på det nye regnskapsfirmaet som
ble engasjert, styret fikk aldri de økono
miske oversiktene vi trengte for å kunne
kontrollere det hele, sa Hansen.
Flere representanter uttrykte sin over
raskelse over at NDF kunne knytte til
seg et regnskapsfirma som ikke fungerte
godt nok. Til dette repliserte generalse
kretæren:
- Det er mitt og styret sitt ansvar at vi
har underskudd og ikke regnskapsfirma
et, det må være helt klart. Vi fikk gode
anbefalinger om dette firmaet. Nå har vi

sagt opp avtalen og den nye regnskapsfø
reren er allerede i fullt arbeid.
Med dette ebbet debatten ut og neste sak
på programmet, budsjett for 2010 ble
fort klubbet igjennom fordi generalse
kretæren allerede hadde forklart hvor det
skulle kuttes i utgiftene. Ingen i NDF
tror på en inntektsvekst neste år, og da
må utgiftssiden reduseres.

Ny giv!
Forrige landsmøte i Molde vedtok at det
skulle opprettes en «Ny giv komite» som
skulle se på hele NDFs organisasjonsmo
dell fram ril neste landsmøte i Tromsø
2010. I komiteen deltar Paal Richard
Peterson, Hanne B. Kvitvær, Cathrine
Stensrud, Lars Aksel Berge, Vibeke O.
Larsen, Rune Anda og Odd Skjellum.
De presenterte en foreløpig rapport fra
sitt arbeid og inviterte landsrådet til
dialog.
Foreningene er trukket inn i komiteens
arbeid gjennom skriftlige innspill, og helt
grunnleggende for innspillene er det at
endringene i NDF må ta vare på orga
nisasjonsverdier som tegnspråk, kultur,
identitet, gruppetilhørighet og nettverk.
Et annet spørsmål som det overhodet
ikke var grunnlag for å diskutere var
navneendring til Norges Tegnspråk
forbund. Vi skal fonsatt hete Norges
Døveforbund, det er et godt innarbeidet
merkenavn!

Tilbake til gode,
gamle dager?
Kom iteen har diskutert om det er hen
siktsmessig å dele forbundet i tre organi
sasjonsledd, NDF-sentralt, regionalt nivå
og lokale foreninger. Konklusjonen er
at det er mesr hensiktsmessig å fortsette
med bare to ledd, som i dag. Men Ny
giv komiteen foreslår at det skal anset
tes NDF-konsulenter som skal jobbe
interessepolitisk og for medlemsforenin
gene og medlemmene innen et bestemt
område. Dette mener komiteen vil styrke
det interessepolitiske arbeide lokalt,
sikre samkjøring av NDFs nye enhetlige
profil, sikre informasjonsspredning og
informasjonsutveksling og bidra til at
NDF kommer nærmere foreningene og
medlemmene.

De nye konsulentene kan kanskje få
kontorplass i Oslo Døveforening, Bergen
Døvesenter og Trondheim Døvefore
ning, men de skal være ansatt i NDF og
rapportere til generalsekretæren. Kon
sulenten i Oslo betjener Oslo, Akershus,
Hedmark, Oppland, Østfold, Buskerud,
Vestfold og Telemark. Konsulenten i Ber
gen betjener Agder-fylkene, Rogaland,
Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal. Konsulenten i Trondheim
betjener Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland, Troms og Finnmark. Det må
utredes frem til landsmøtet i 2010 hvor
dan disse stillingene skal finansieres.

Landsrådet stilte seg positiv til forslagene
og i den påfølgende debatten var disse
spørsmålene sentrale: Hvordan skal ord
ningen finansieres? Gjennom et spleiselag
med foreningene? Er det nok med tre
konsulenter? Hvorfor skal en sitte i Oslo
og ikke i Vestfold / Telemark?
Landsrådet ber komiteen jobbe videre
med spørsmålet, men stemningen for
forslaget er god.

Ensartete foreningsnavn?
Skal foreningene i fremtiden hete: Nor
ges Døveforbund Haugaland, Norges
Døveforbund Trondheim osv.? Eller
kanskje Norges Døveforbund, avdeling
Stavanger? Eller Drammen Døvefore
ning, lokallag av Norges Døveforbund.
Det var bred enighet blant deltakerne på
landsrådet om at lokallagene i forbundet
bør få mer ensartet foreningsnavn. Det er
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NDFs landsråd
en fordel i markedsføringen av foreninge
ne og forbundet, vi kan oppnå å bli enda
bedre kjent i storsamfunnet.
Leif Gunnar Kvernberg, Møre og
Romsdal Døveforening, sa i et innlegg at
han tror det bare er døveforeningene av
organisasjonsforeninger som har så ulike
navn som vi har.

Felles visuell profil?
Ny giv komiteen mener at NDFs visuelle
profil bør endres, og at alle lokallagene
bør få en profil som er i samsvar med
NDF sentralt. Denne profilen må
tydeliggjøre hva som kommer fra NDF
sentralt, og hva som er lokalt. Deafnet.no
kan oppdateres med ny profil og lokal
lagene får egne hjemmesider via deafnet,
for eksempel www.deafnet.no/bergen.

Begrunnelsen for dette er at om NDF
navnet skal ut til alle foreninger, må vi
også ha den samme visuelle profilen for
å bli oppfattet som en enhetlig organi
sasjon. Dette gir også mye bedre mu
ligheter til samkjøring av informasjon.
Landsrådet stiller seg positive til også
dette forslaget fra komiteen.

Enhetlige lover
Komiteen mener at en enhetlig organi
sasjon også krever enhetlige lover. Lars
Aksel Berge la fram forslaget og sa blant
annet:
- En organisasjon trenger et lovverk som
andre deler av samfunnet. Den skal regu
lere plikter og rettigheter som medlem
mene og de enkelte organisasjonsleddene
har. Komiteen mener at medlemsrettig
hetene skal være like enten du er medlem
i Tønsberg eller i Stavanger. Blant annet
bør vi jobbe for felles formålsparagra-
fer, oppløsningsparagrafer - og jeg fikk
nettopp et spørsmål fra en forening
hvem som kan ekskludere medlemmer
og hvilke ankemuligheter medlemmet
har? Slike spørsmål bør være like for hele
organisasjonen.

Landsrådet slutter seg til et forslag der
de ber lovkomiteen lage forslag til felles
lover for alle foreninger, i hvert fall felles
formåls-, oppløsnings- og medlems-I
kontingentparagraf. Dette legges da frem
på landsmøtet i 2010. Alle foreningene
fortsetter å være selvstendige juridiske
enheter.

Kursopplegg i 2011
Ny giv komiteen går inn for et omfat
tende kursopplegg i 2011 med fokus
på nyorganisering og interessepolitisk
arbeid. Hele styret i foreningene må delta
på kursene, fordi: skal vi være enhetlige,
må vi ha kunnskap og følelse av hva vi
står for.
På samme måte ble foreningene oppfor
dret til å samarbeide lokalt med andre
aktører som jobber til beste for døve, for
eksempel enhetenetil NDF, døvekir
ken, Signo, ungdomsklubber, idrettslag,
skoler, kompetansesentre, HLF, LSHDB
og andre. Begrunnelse: Det er ikke nød
vendig å gjøre dobbelt- og trippelarbeid.
Foreninger kan arrangere sammen med
andre foreninger, og vi kan spille på lag
med andre tegnspråklige aktører der det
er naturlig.

Konklusjon Ny giv
Landsrådet var veldig positive til for
slagene fra Ny giv komiteen. Det var
konstruktive og saklige diskusjoner som
lover det beste for framtiden. Så får vi se
hvilke forslag som konkret legges fram på
landsmøte i Tromsø neste år. Forslagene
vil bli sendt foreningene tidlig i 2010, slik
at det blir god tid til å diskutere de på
medlemsmøter lokalt.

Landsmøte i Tromsø
Jorid Fagerli fra Tromsø Døveforening
fortalte at landsmøtet skal arrangeres 4.
- 6. juni neste år på Rica Ishavets Hotell.
Hun ønsker både delegater og turister

Jorid Fagerli ønsket velkommen til landsmøte i
Tromsø 4. - 6. Juni neste år.

hjertelig velkommen. Det vil komme
innbydelse og påmeldingsskjema i Døves
Tidsskrift i februar. Jorid kunne friste
med utflukt fredag kveld til en samelavo.

Forbundsleder Kvitvær fikk landsrådets
tilslutning i å bruke foreningsfondet
neste år til å dekke foreningenes kost
nader med landsmøtet. Det står kr.
1.096.427 på fondet. NDF vil selv betale
for sine deltakere.

Generalsekretæren minnet om at lands
møtet også skal vedta nytt handlings
program og at innspill til programmet
allerede nå kan sendes til NDF.

Kulturdagene i fremtiden
Neste post på programmet var en disku
sjon om Døves Kulturdager i fremtiden.
Forbundsstyremedlem Gunnar Hansen
innledet og det ble en kort meningsut
veksling om kulturdagenes videre rolle.
Men noen store endringer skjer neppe,
kulturdagene ser ut til å styre trygt mot
50 års jubileet i 2017, for de nærmeste
årene arrangeres kulturfesten på disse
stedene:

1. - 3. oktober 2010 i Molde, på Rica
Seilet Hotell med kulturhuset Bjørnsons
salen som gir plass til 750 publikumme
re. Så blir det kulturdager i Oslo i 2011,
Kristiansand i 2012, Trondheim 2013 og
Haugesund i 2014!

Avslutning
Mens folk så på klokken og sjekket tiden
for flyavgang ble det bare tid til en kort
avslutning der leder av valgkomiteen
Klement Våge minnet om at det bare er
7 måneder igjen til det skal velges nytt
forbundsstyre og at valgkomiteen ønsker
innspill, foruten han er Vibeke O. Larsen
og Tore Solem medlemmer i komiteen.
Forbundsstyremedlem Niels Kristensen
informerte om at det vil skje store ting
fredag 8. januar neste år. Da vil han og
generalsekretæren dra i gang en spør
rekonkurranse på e-post mellom foren
ingene, der målet er å skaffe flere nye
medlemmer i løpet av kvelden. Detaljene
kommer Døves Tidsskrift tilbake til for
nå var innsjekkingen startet på vårt fly.
Til tross for at dårlig økonomi rammer
NDF hardt var det et godt og oppbyg
gende landsråd.

6 døves TLDSSKRIFT 0I1edlemsblad for N.!Jrges 'Døveforbund 9/2009



Er alt bedre
i USA?

Interessepolitisk rådgiver Sissel
Gjøen og generalsekretær Paal
Richard Peterson dro 14. - 20.
september 2009 på studietur til
USA med støtte fra Voksenopplæ
ringsforbundet, HSHs utdannings
stipend og NDFs felleslegat. Vi
takker for støtten som gjorde det
mulig å gjennomføre turen!

Det snakkes mye om at USA er kommet så langt når det gjelder tilgjengelighet og rettigheter
for døve. Og for å finne ut om det faktisk stemmer, er det ingenting som er bedre enn å reise dit
selv for å se. Interessepolitisk rådgiver Sissel Gjøen og generalsekretær Paal Richard Peterson dro
14.-20. september 2009 på studietur til USA. Og ja, mye er bedre i USA enn i Norge, men det
er også omvendt noen ganger

Formålet for turen var å lære
mer om forholdene i USA på
området lovgivning, tekno
logi og tilgjengelighet - og
besøke instanser der vi på
forhånd regnet med at USA
var verdensledende på områ
det. Turen lærte oss at det er
spesielt på to områder USA
ligger foran Norge når det
gjelder tilgjengelighet og ny
teknologi: teksting på TV og
videotelefonsystemer.

Teksting
Når vi ser tekstingen på TV,
ser vi at den går mye raskere
enn i Norge, og den er plas
sert et sted på skjermen som
vanligvis ikke kolliderer med
annen tekst eller informasjon.
Tekstingen foregår i praksis

på samme måte som man tar
avskrift av rettssaker, med
stenografi.

Hvorfor er det bedre teksting
i USA enn i Norge?

Vi kan peke på tre årsaker:
-ADA og TCA.
Disse lovene har vært svært
viktige for tilgangen til infor
masJon.
- Tilgjengelig hurtigtekstut
styr.
Kanskje fordi domstolene har
så stor betydning i USA, er
det utviklet spesielle stenogra
fimetoder som gjør at teksten
produseres svært tett opp til
taletiden.

- Annen TV-standard.
I USA er det ikke
teksr via teksr-tv,
men derimot via
en knapp på TV
appararet som
aktiverer teksten.
Alle tv-apparater
skal bygges med
en slik tekste
chip.

Video
telefoni
Videotelefoni
og -tolking er
et stort område i
USA. Det er flere

firma som konkur
rerer, og alle firmaene
ansetter tolker som
tar i mot henvendelser
fra døve og hørende.
Tolker er dermed
tilgjengelig for døve
hele døgnet via bil
ledtelefonen. Det er
gratis for døve, og det
finansieres ved at det legges
til et prosentbeløp på alle
telefonregninger i USA slik
at det blir en pott å fordele
til billedtelefonselskapene.
Som døv kan jeg altså ringe
opp tolkesentralen når det
måtte være ønskelig, og få tolk
umiddelbart. Dette skjer en
ten med utstyr som koples ril
TV-apparatet eller med utstyr
som er mobilt, stort eller lite.

Ett av besøkene våre var til
Justisdepartementet, der
vi møtte den døve Robert

Mather:
- Før kunne døve si «jeg
trenger tolk», men nå har vi
rettigheter. Døve har rett til
effektiv kommunikasjon med
omgivelsene. Kan ikke legen
tegnspråk eller kommunisere
med deg på annen måte, er
det legen som trenger tolk,
ikke du. ADA har betydd mye
for den jevne amerikaners
kunnskap om funksjonshem
mede, understreket Robert
Mather, døv ansatt i Justisde
partementet.
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Ny giv-seminar del 3

Det er langtfram til vi har en god løsning på
direkteteksting på tv ved hjelp av talegjenkjen
ningsmaskin, mener Tor Erik Engebretsen fra
Medietilsynet - her sammen medftrbundsleder
Hanne B. Kvitvær.

- TV-kanalene vil nok satse på dette
systemet på sikt, men de vil at departe
mentet skal betale alle merutgiftene som
er knyttet til systemet. Med tiden vil
selvsagt oversettelsessystemer direkte fra
tale til tekst bli bedre og bedre.
Han gjorde oppmerksom på at NetCom
har en reklamesnutt som viser arabisk
talende politifolk i samtale med en liten
vestlig gutt, der kommunikasjonen ikke
fungerer, helt til de tar fram en liten
oversettelsesmaskin som løser problemet
der og da.

Hva savnes av ny teknologi?
Finn Arild Thordarson som selv er døv,
med utdanning fra Norges Tekniske
Høgskole og med arbeidserfaring blant
annet fra tv-avdelingen til Møller kom
petansesenter og Døves Media holdt et
spenstig foredrag om hva som kan kom
me av teknologi for døve i framtiden.
- Det er lite teknologi som utvikles med
døve som målgruppe, det meste er laget
for hørende - de er mange og produ
sentene kan tjene penger på å selge til
et stort marked. Men så hender det at
denne teknologien kommer oss døve til
gode, som med mobiltelefonene med
tekstmeldinger, innledet Thordarson.
Der er den allmenne teknologien som
virkelig rar av, og som døve også urnyt-

investeringer for å få til et norsk talegjen
kjenningssystem.
- Akkurat nå holder vi på å gå igjennom
anbud fra firma som vil utvikle syste
met. Vi har fått henvendelser fra seriøse
aktører og jeg tror det er mulig å utvikle,
men systemet kan tidligst være i gang i
2012, men det krever altså at vi får mer
statlige penger.
Engebretsen fortalte at investeringene i et
slikt system kan brukes av alle norske tv
kanaler. Både NRK og TV2 er positive
til å ta i bruk talegjenkjenning. NRK
mer enn TV2, fordi TV2 nå sliter veldig
økonomisk.
- En talegjenkjenningsmaskin er av
hengig av at det finnes en database med
alle norske ord og uttrykk som brukes
i dagligtale. år dette er på plass må
den tekniske løsningen passe. Det må
ansettes «talere», som erstatning for
tekstere, disse må gjenta det som sies i
tv-programmet. For talegjenkjennings
maskinen må kjenne den stemmen som
leser inn budskapet, den vil ikke klate
å kjenne igjen ulike notske dialekter og
forskjellige måter å snakke på. Det blir
ekstra utfordringer med å få maskinen
til å klare for eksempel egennavn, og det
blir vanskelig å få tid til å lese all teksten
som kommer fram på skjermen, for folk
snakker jo mye fortere enn de leser.
Tom Erik Engebretsen mente at alle
parter burde skru ned forventningene til
talegjenkjenningsmaskinen. Ting tat tid,
og det er langt fra festtaler til at vi har et
fullgodt produkt som kan gjengi det som
sies på en god tekst. For Norges Døvefor
bund er det viktig å ha en tett dialog med
Kulturdepartementet, fremholdt han.

Med kjente forelesere som Peter Hjorth,
Paul Chaffey, Egil Bowim og Hilde
Haualand ble det mye kunnskap å ta
med seg hjem i bagasjen for de nærmere
100 deltakerne på seminaret, da tar vi
også med ungdommene som hadde iden
titetsseminar på samme hotell. Så tett
opp til bladets deadline er det vanskelig å
klare å referere fra alle forelesningene, vi
har derfor plukket ut to foredrag.

I forkant av NDFs landsråd ble det tredje Ny giv-seminaret
arrangert. Dette er kurs som gir våre øverste tillitsvalgte påfyll
i aktuelle emner, denne gangen innenfor det tekniske området.
Parallelt med kurset ble det arrangert en messe der leverandører
av teknisk utstyr for døve og tunghørte presenterte siste nytt.
Det ble en stor suksess.

helge.herland@doveforbundet.no

Direkteteksting på TV
Områdeleder i Medietilsynet Tom Erik
Engebretsen fortalte hvordan det går
med den lenge omtalte datateknikken
som skal oversette talespråk til tekst på
tv-skjermen. Hvem er Medietilsynet? Jo,
de er opprettet av Kulturdepartementet
for å passe på at tv og radiokanaler holder
seg innenfor regelverket. De er også
pådrivere for en universal utforming av
tv-sendinger, altså at alle skal ha tilgang
til det som sendes på tv-kanalene, og for
oss døve betyr det da full teksting og
tolkesørvis av programmene.
- Mange var nok all for optimistiske når
de begynte å snakke om talegjenkjen
ningsmaskinen allerede for over 10 år
siden. En maskin som kan oversette ta
lespråk til tekst er svært komplisert, mye
vanskeligere enn mange trodde. Mange
firma sier de kan lage dette, men ingen
har bevist at de virkelig klarer det, var
Engebretsens noe skuffende meddelelse.
Han fortalte at Medietilsynet er tildelt 8
millioner kroner fra Kulturdepartemen
tet til prosjektet med f få til et datasys
tem som klarer denne oppgaven. Det
er behov for at departementet går inn
med mellom 10 - 20 millioner ekstra i
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NDFs «Ny Giv»
utgivelser, når de tekster det på side 777,
spurte Thordarson og vi sender spørsmå
let videre til NRK-sjefene.
- Døve savner ny teknologi som fins,
men som ikke er universelt utformet.
Døve savner at ny teknologi kombineres
slik at døve kan utnytte den. Men det
vi kanskje savner aller mest er å være en
lønnsom kundegruppe for store produ
senter, sluttet Finn Arild Thordarson sin
engasjerende forelesning.

Porttelefoner med videokamera er vanlig,
men det er vanlig at den som ringer på
ikke får noe som helst visuelt signal på
hva som skjer på den andre siden.
Biler med ryggesensorer som bare er
basert på lyd - hvorfor? En LED-diode
er billigere enn en høyttaler!
Nettaviser: når VG begynner med TV
reportasjer uten undertekster, får døve
dårligere tilgjengelighet på web.
- Hvorfor tekster ikke NRK sine DVD-

Egil Bowim, direktør i Kokom, fOrtalte at det kommer både en kortsiktig løsningpå nødsamtaler
fra døve via sms og en mer langsiktig oggod ordning. Han ble tolket til norsk tegnspråk av Monika
Sundkvist.

Tema fOr kurset var ny teknologi, men talerpo
diet som døve bruker på kurs og seminarer er
fremdeles en tom bruskasse som er snudd. Ikke
alle var like stødige som Finn Arild Thordarson
da de klatret opp på kassen. Kan vi utfordre en
Petter Smart til å utforme et sammenleggbart
talerpodie til tegnspråklige.

ter; som SMS, MSN, DVD med under
tekst, og kanskje snart bildetelefonen for
hørende?
- Videosamtaler burde ikke være pro
blematisk å oppnå i superkvalitet for
døve, vi burde slippe disse samtalene
med roborlignende tegnspråk. Men det
er fordi teknologien ikke er utviklet for
døve, den er ikke utviklet for et gestuelt /
visuelt språk, men for hørende som sitter
rolig og prater sammen, men som også
vil se hverandre.
Han fortalte at det har vært vanlig å
halvere bilderaten på digital video, fordi
full bilderate er unødvendig for hørende.
Det er lyden som er viktig for dem.
Thordarson nevnte flere eksempler på
ny teknologi som er dårlig utformet for
døve:
Babycall, de fleste er basert bare på
lydoverføring (inkludert flexiblink). Det
finnes med lR-kamera, men er vanskelig
og dyrt å skaffe. Mens for eksempel over
våkingskameraer med lR er lett å skaffe.

Hallingdal DøvefOrening var representert med lederen Roy Tore Blomli og styremedlem Bente
Lisbeth Køk.
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Arbeidsforum

Arbeidslivsutvalget har besøkt døvefo
reningene i Telemark, Bergen, Trond
heim, Kristiansand, Møre og Romsdal
og Oslo ved ungdomsklubben PAFF.

Stavanger døvesenter var vertskap,
da utvalget 15. oktober gjennomførte
høstens lokale besøk. I møte med et
fulltallig og et høyst deltagende styre,
ble mange interessante områder berørt
og diskutert. Utvalget merket seg at
arbeidsledighet blant yrkesaktive døve
i Stavanger nesten ikke eksisterer (!)
og at det er vansker med å få tolk i
arbeidssammenhenger. Tre bedrifter
med til sammen 3,5 stillinger besatt
av døve har gått sammen om å lønne
l tolk i full stilling. En ordning så vel
bedriften, de døve ansatte og tolken er
svært godt tilfreds med. For øvrig, et
eksempel til etterfølgelse.

Om kvelden møtte arbeidslivsurvalget
mer enn 40 medlemmer av foreningen
til en gjensidig informasjonskveld.
Med bred variasjon i alder, en positiv
innstilling og følt trivsel, ble dette en
kveld med god dialog og stor aktivitet
omkring de tema utvalget presenterte.
Arbeidslivsutvalget takker medlem
mene og styret, med en ryddig og en
gasjert leder Oddveig Hansen i spissen
for et trivelig besøk og gode samtaler!

Av Knut Loe Dønnessen

Hva gjør arbeidslivs
utvalget?
Arbeidslivsutvalget i NDF oppnevnes
av forbundsstyret for perioden mellom
landsmøtene. Arbeidsoppgavene er foran
kret i NDFs arbeidsprogram med utdan
ning og arbeidsliv som sentrale områder.
Årlig arrangerer utvalget et arbeids
seminar, besøker lokale døveforeninger
og bedrifter der døve jobber. I tillegg
behandles innsendte saker, prosjektopp
følging og utvalget er rådgivende instans
internt i NDF. Virksomheten er koblet
til Facebook med ønske om å forbedre
dialogen mellom NDF og medlemmene.
I dag arbeides det med tre prosjekter:

Prosjektet «Arbeidslivskontakter» tilslut
tet lokale døveforeninger som ledd i like
mannsarbeid. Døveforeningene i Bergen
og Oslo er med i prosjektgruppa sammen
med utvalget.

Prosjektet «Bemann Norge også med
funksjonshemmede».

Prosjektet «Integrering av døve innvan
drere» innenfor døves felleskapstilbud.

Arbeidslivsutvalget er i dag bredt og godt
sammensatt med følgende medlemmer:
Leder Knut Bjarne Kjøde, Rycon AS,
Knut Loe Dønnessen, Nav spesialist
tjeneste hørsel, Britta B. Wold, Nasjonalt
senter for hørsel og psykisk helse, Kristin
Gulbrandsrød, som driver sitt eget firma
Stoppestedet, Bjørn A Kristiansen,
prosjektkoordinator i NDF og Camilla
Høiberg, som for tiden er prosjektleder i
NDF.

En likeverdig lagspiller
Firma Bertil O Steen, Rogaland as, er
landets største forhandler av Mercedes
Benz og Peugeot, et topp moderne senter
utenfor sentrum av Stavanger. Her finnes
salgsavdeling, service-, skade og lakke
ringsverksted, samt delelager og bilutleie.
Av firmaets 130 ansatte, finner vi også
bilmekaniker Kjell Rune Ådneram som
er tegnspråklig. Arbeidsutvalget møter
han og hans formann Inge Nygård på
avdeling for skadeutbedring og service.

Kjell Rune har vært ansatt i bedriften i
5 åt og fikk tilbud om fast atbeid i etter
kant av læreriden samme sted. Han gikk
grunnskolen ved Hunstad skole i Bergen
og fortsatte på videregående i Stavanget
som integrert elev og fikk drømmen
oppfylt med læreplassen og altså fast jobb
i firmaet. Formann Nygård forteller at
Kjell Runes døvhet ikke hindrer han i å
utføre arbeidet og ser han som en likever
dig god lagspiller lik alle andre.

Kjell Rune har fagbrev som mekani-
ker på tunge kjøretøy og tilstrekkelig
kompetanse for å reparere alle kjøre-
tøy -lastebiler, busser, handikappbiler,
umykningsbiler, familie og sportsbiler.
Utfordringene er mange, varierte og
interessant for en bilmekaniker i firmaet.
Kjell Rune har en hørselsrest som kan
utnyttes i samtale med en eller få perso
ner, forutsatt at bakgrunnsstøy og miljøet
omkring gir en kommunikativ mulighet.
I møter med flere tilstede og ved sosiale
sammenkomster, er han avhengig av tolk.
I samtalen bekrefter han og formann Ny
gård at tolkedekningen er vanskelig. På
fritiden er Kjell Rune interessert i fotball.
Han spiller på fotballaget til Stavanger
Døves Idrettsforening, men akkurat nå
kretser tankene om Vikings plassering i
toppserien. Han er Stavangerentusiast og
en ekte siddis.
Idet vi takker for oss, skjer en godlynt
mobbing mellom kollegene på vei tilbake
til verkstedet og formann Nygård smiler
lurt. Vi vet ikke hva som sies dem i mel
lom, men formannen er fra Bergen og
heier på Brann. Det sier vel en del.

Arbeidsmiljøet ved firma Bertil O Steen
oppleves overbevisende positivt, inklu
derende og synes utvilsomt å være en
trygg, sosialt romslig og god arbeidsplass
for alle de som atbeider der.

I fall kontakt med Arbeidslivsutvalget
ønskes, vennligst ta kontakt;
arbeidsliv@doveforbundet.no eller ved
adresse; Grensen 9, 0159 Oslo

Vi ønsker alle en riktig trivelig høst!
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NDF takker følgende utstillere på N.y GIV-kurset

Sony Ericsson Norges Automobil-Forbund
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Vestfold Au io

Personlig sikkerhet og god
kommunikasjon i dagliglivet

Brukertilpassede
hørselstekniske hjelpemidler

FlexiBlink
Programmerbart varslingssystem som tilpasses ditt liv!

Iris
alarmsentral med display.

Junior
lommevibrator/ mottaker

Varsling, telefoner,
stemmeforsterkere,
lydanlegg, teleslynger,
krypterte samtaleforsterkere
øreplugger, spesialløsninger

Viser alarmårsak og -sted
Hvilket barn?
Hvilken dør?
Hvilken telefon?
Hvor brenner det?

Symboler og varsling tilpasset
ditt behov - hjemme og på

arbeidsplassen.
God rekkevidde.

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12,3241 Sandefjord, tel.: 33473347, fax: 33473345

e-mail:vestfoldaudio@online.no. www.vestfoldaudio.no

Du finner oss i Rødbygget, Bispegata 9b, Trondheim

Velkommen til opplevelse og læring på

Norsk Døvemuseum

rR0NI)"L.,\G FOLKEMUSEUM
MUSEENE l S(I)R-ITt0tmF.LAGAS

~"'SVERRES

BORG

~A"NORSK
~~wjj~v~~~ D0VEMUSEUM

museumsnett.no/NDMI
ndm@sverresborg.no
tlf: 73 890115
sms: 91 854205/40488340

Bli medlem av NDF du også!

www.deafnet.no
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Boligingeniøren

Bioingeniøren som fikk jobb, til slutt
helge.herland@doveforbundet.no

Bioingeniør Marina Pavlovna Novikova sammen med en arbeidskollega og tegnspråktolken til
venstre. (Foto: Ann-Elin Wang)

- Jeg er forskrekket over nordmenns

syn på døve i arbeidslivet. Jeg føler

at mange ser ned på oss døve som

arbeidskraft. Hvorfor skal det være

så store problemer for døve å få

innpass på arbeidsmarkedet? Hva

er det som er så spesielt med oss

døve? Jeg er vant til en annen hold

ning fra mitt fødeland Russland

og Tyskland. Jeg var i fullt arbeid i

begge landene, derfor var det forfer

delig å gå arbeidsledig i Norge.

Der er døve mer likestilt med hø

rende på arbeidsmarkedet.

Det et Marina Pavlovna Novikova som
tegner engasjert og livlig. Hun er 48 år
og samboer med vår tidligere skøyteløper
Jan Ståle Storøy. Hun flyttet fra Russland
for 17 år siden. Førsr var hun 7 år i Tysk
land, før hun kom til Stavanger i 1998.
- Helt fra jeg kom til Norge har jeg
ønsket å arbeide, men det var helt umulig
å få noen jobb samme hva jeg søkte på.
Jeg skjønte at jeg måtte skaffe meg en
bedre utdannelse enn den jeg hadde tatt
i Russland. I Stavanger ble det tre år på
videregående skole. Jeg jobbet spesielt
hardt for å bli dyktig i norsk, jeg så på
norskkunnskaper som nøkkelen til å få
høyere utdanning. Da jeg ville gå videre
med økonomifag på høgskolen var det
umulig å få tegnspråktolk i Stavanger,
derfor flyrtet jeg til Oslo i 2004.
Et år med økonomistudier på høgskolen
i Oslo ble kombinert med biologi på
Sandaker videregående skole. Et gam
melt ønske var nemlig å få utdanning
innenfor det medisinske feltet. Ikke som
sykepleier eller omsorgsarbeider, men
likevel innenfor et felt som dreide seg om
helse og menneskekroppen.
- Jeg fant ut at økonomistudiet ikke var
det rette for meg, og kom i stedet inn på
høgskolens linje for bioingeniører. Der
tok jeg utdanning i tre år. Det var hardt.

Mye pensum å lese, mange faguttrykk
og gruppearbeid med livlige diskusjoner.
Et krevende studium, men jeg ville klare
det. Jeg visste det ville bli umulig å få
jobb uten utdanning.
Da Marina var ferdig utdannet bioinge
niør i 2008 var hun med rette stolt av seg
selv. Hun hadde fått den gode karakteren
A på bacheloroppgaven sin om mikrobio
logi. Men mens alle de andre studentene
i kullet fikk straks jobb, ble hun gående
arbeidsledig..
- Der var stor etterspørsel etter bioin
geniører, men jeg søkte 60 forskjellige
stillinger uten å få jobb. Jeg visste at jeg
dugde, men arbeidsgiverne turde ikke
satse på en døv ansatt. Jeg måtte også
erkjenne at det var viktig med nettverk,
det hadde ikke jeg. De andre studentene
jobbet i sommerferiene og på kveldstid
og fikk innpass i yrkeslivet på den måten.
Det kunne ikke jeg, for jeg måtte bruke
tiden på å lese pensum.
Gjennom Nav fikk Marina plass på
Reaktorskolen, en privat skole som
driver kurs og utvikling til voksne som
har problemer med å komme seg inn på
arbeidsmarkedet. Dette førte til at hun
etter hvert fikk innpass på Patologisk
anatomisk avdeling ved Ullevål sykehus.
Der jobber hun nå.

- Jeg trives veldig godt. Jeg er blitt godt
mottatt av mine kolleger. I begynnelsen
brukte vi mye tolk, nå kjenner vi hver
andre bedre og jeg underviser til og med
noen i litt tegnspråk. Selvsagt mister jeg
som den eneste døve på avdelingen noe
av det sosiale livet på arbeidsplassen. Jeg
oppfatter ikke alt det snakkes om, men
det aksepterer jeg. Det viktigste er at jeg
har en utfordrende jobb. Jeg kan gjøre alt
unntatt å betjene telefonen og lese inn
på lydbånd. Ellers føler jeg at det går helt
fint og er kjempeglad for at jeg endelig
har kommet meg inn på arbeidsmarke
det, men noe er feil med holdningen til
det norske samfunnet i synet på døve
som arbeidstakere, avslutter Marina
Pavlovna Novikovac.
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Inkludert i hjemmeskolen
helge.herland@doveforbundet.no

Foto: Jan Arild Hansen

Alle i l. klasse valgte
tegnspråk som valgfag

- Vi visste vel omtrent like lite som andre folk om tegnspråk og døves situasjon og vi var skeptisk
til å velge tegnspråk. Vi tenkte at situasjonen ikke kunne være så ille at Sigrid trengte det.

Vi so tidlig at tegn
språket var med på å
løft~ talespråket

Sigrid hadde en
rivende språklig ut
viklIng

Det er behov for et
regnsHfåkmiljø

Tegnspråk løftet talespråket
Det er foreldrene Cathrine Solbakken og
Håvard Nilsen som forteller om hvordan
det var å få beskjed om at datteren deres
var sterkt tunghørt.

- Sigrid var 4 år da hun endelig var ferdig
utredet ved Universitetssykehuset i Nord
Norge. Hun hadde da vært under utred
ning i ca 2 år, uten at legene tok våre
bekymringer på alvor. Hun hadde om
trent ikke språk, og var en veldig usikker
og redd jente. Sigrid har et dobbeltsidig
nevrogent hørselstap på ca. 85 db. Tapet
er progredierende, så sannsynligheten for
at hun blir helt døv er stor. Det var en
slitsom tid, men da hørselstapet var kon
statert fikk vi god informasjon fra blant
annet Merete Fyhn fra Tegnspråkklassen
i Tromsø og fra Håvard Trones i fylkes
audiopedagogtjenesten. De ga oss saklig
og god informasjon om vi skulle satse på
tospråkligheten tegnspråk og norsk, eller
bare norsk.

De to rådgiverne overbeviste foreldrene
om de burde prøve å dra på foreldrekurs
på Møller kompetansesenter i Trond
heim. Foreldrenes første møte med Møl
ler var bare posirivt.
- Allerede første kvelden på foreldrekur
set vissre vi at vi ville satse både på tegn
sptåk og norsk. Møtet med et fagmiljø
og andre foreldre som forstod oss og vår
familiesituasjon, var det avgjørende. Vi
så også tidlig at tegnspråket var med på
å løfte talespråket, og Sigrid hadde en
rivende språklig utvikling etter at hun
fikk høreapparat og tegnspråk. Vi så også
at det var positivt for Sigrid å møre andre
barn og voksne med hørselshemming.
Hun endret etter hvert det negative selv
bilde, og ble en glad og trygg jente. Vi
har hele tiden tenkt at for at vår familie
skal fungere, så må alle medlemmer av
familien ha det godt. For Sigrid var det
helt klart positivt med tegnspråk, og da
ble det slik for hele familien, sier de to
foreldrene.
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Inkludert i hjemmeskolen

Skryt til kommunen
Det skulle selvsagt vært slik at foreldre
som får døve eller tunghørte barn bor
i en av de store byene hvor det er egne
skoler med tegnspråkmiljø. Men slik
er ikke virkeligheten og få land er vel
mer langstrakte og grisgrendte enn vårt.
Sigrid og familien bor i Kåfjord kom
mune med 2.300 innbyggere. Det er 15
mil nordøst for Tromsø. Kommunen er
tospråklig med norsk og samisk. Dess
uten har barneskolen både finsk, russisk
og kvensk på timeplanen. Påvirket denne
flerspråkligheten Cathrine og Håvards
valg av tegnspråk?

- Vi tror kanskje dette kan ha gjort valget
enklere, eller i hvert fall argumentasjonen
for hvorfor vi har valgt tegnspråk lettere.
Folk her er vant til flerspråklighet, både
på skolen, og ellers i dagliglivet. Vi bor
i et område som er sterkt preget av møte
mellom flere kulturer og flere språk, og av
den grunn er folket her kanskje mindre
skeptisk til dette enn andre steder. Vi har
gjennom generasjoner sett at det er fullt
mulig å ha et samfunn som fungerer, selv
om den språklige bakgrunnen er forskjel
lig. Det har i hvert fall ikke gjort valget
vanskeligere.

Straks kommunen fikk vite at de ville
få en sterkt tunghørt elev gikk de i gang
med ombygging av et klasserom tilpas
set Sigrids hørselstap. Støydemping har
vært hovedfokus, og det har kommunen
virkelig klart å få til. Det ble faktisk også
kjøpt inn helt nye møbler til klasserom
met, for å få dempet støyen ytterligere.
Pultene er for eksempel spesiallaget med
støydempende overflate. Teleslynge,
elev- og læremikrofoner er det også. Både
tegnspråktolk og spesialpedagog med
tegnspråkkompetanse ble ansatt. Sigrid
har fått det tilbudet hun har ktav på etter
Opplæringsloven, uten at foreldrene har
måttet kjempe for det. Det er sjelden
i kommune-Norge og beviser at det er
mulig å gi et godt tilbud til døve og
tunghørte barn uavhengig av hvor man
bor i landet.

Tegnspråk som valgfag
- Manndalen skole har dette skoleåret
gitt tilbud om tegnspråk som språkvalg
for alle elevene på småtrinnet, slik at de
har klart å danne ei gruppe rundt datte-

ren vår. Foreldrene til samtlige jenter i l.
klasse har sagt ja-takk til dette tilbudet,
er det ikke flott, smiler foreldrene.
- Velviljen til kommuneadministrasjon
og skole har vært enestående, og vi har
absolutt ingenting å klage på, legger de
til.

- Var det vanskelig å finne tegnspråktolk?
- Det var faktisk veldig enkelt, men her
var det nok tilfeldighetene som spilte inn.
Vi hadde en tolk bosatt i kommunen,
som arbeidet frilans for tolketjenesten i
Tromsø. Kommunen inngikk lønnsavtale
med tolken som gjorde det attraktivt å
velge jobb som tolk på skolen. Hun job
bet nå 50 % som tolk for Sigrid, og 50 %
som frilans tolk.

- Er skolen knyttet til Møller kompetan
sesenter eller til hørselsklassen i Tromsø
for faglig veiledning?
- Skolen får veiledning fra begge, både
pr. telefon og ved at lærere følger Sigrid
på hospitering. Kontaktlærer og spesial
pedagog er alltid med på disse opphol
dene. De blir da kurset i tegnspråk, får
generell faglig veiledning og veiledning
som går spesifikt på Sigrid
- Har dere reflektert noe over ungdoms
tiden, tror dere hun kan gå inkludert i
hjemmeskolen i alle år? Vil dere vurdere
en skole hvor det er flere hørselshemmede
elever hvis det skulle skje senere at hun
ikke trives på skolen?

- Vi håper og tror at det er mulig å gi
et godt tilbud i hjemmeskolen. Jevnlig
hospitering i klassen hennes på Møller
og i Tromsø vil nok likevel være helt
nødvendig for å kunne gi et fullverdig og
godt nok tilbud.
Men vi er villig til å vurdere å flytte hvis
det skulle skje at Sigrid ikke lenger har
det godt her hun er. Vi har imidlertid
også to andre barn å ta hensyn til, så
spørsmålet er vanskelig å svare sikkert
på. Men vi har drøftet muligheten for
å eventuelt flytte i nærheten av Møller
dersom vi skulle føle at det er nødvendig,
og er ikke fremmed for tanken. Vi tror
likevel at med nær dialog og godt samar
beid med skolen, så vil Sigrid trives også
i framtiden.

De første årene bodde familien i Tromsø,
og Sigrid gikk i barnehage der på en
avdeling med spesiell kompetanse på
døve og tunghørte barn. Foreldrene
mener dette ga henne en utrolig god
start, med fantastiske voksne rundt seg
med kunnskap knyttet til hørselstap, og
med tegnspråkkompetanse. Men også
der var hun eneste barn med hørselshem
ming. Hvert år blir det født ca 40 døve
og tunghørte barn. I Norge har vi mer
enn 400 kommuner. Da sier det seg selv
at der vil gå mange år mellom hver gang
en liten kommune som Kåfjord får slike
utfordringer, men de har bevist at de
takler det når bare viljen er til stede.
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Pinocchio med gode kritikker
Klassekampen ved IdaLou Larsen skriver bl.a.
I løpet av halvannen time dukker de sju skuespillerne Karl-Fredrik
Roberrsen, Remi Roos, Kevin E. Edvardsen, Else Linda Olsen, Daniela
Roos, Asbjørn Midtskogen og Agatha Wisny opp i stadig nye fargespra
kende forkledninger, mens de tilsynelatende lekende lett gir realistisk liv
til en rekke totalt ulike skikkelser. En imponerende og halsbrekkende
innsats. Den største opplevelsen er likevel Ipek D. Mæhlum
som Pinocchio: Et gjennomført elegant og grasiøst kroppsspråk som
likevel aldri levner tvil om at dette er en tredukke, og en mimikk så ut
trykksfull at den røper alle dukkens skiftende sinnsstemninger. En sjel
den skuespillerprestasjon. Tegnspråkspillet blir det hele tatt en integrert
del av tolkningen, og fungerer som en naturlig utvidelse av commedia
dell'arte-tradisjonen. Oppsetningen berikes ytterligere ved at stem
meskuespiller Kjersti Fjeldstad tolker alle rollene med en innlevelse, en
presisjon og uttrykksrikdom som det nesten er uvirkelig at ett men
neske alene kan prestere. Som kronen på verket: John-Kristian Alsakers
fantasieggende og fargesprakende kostymer og scenografi, og Torbjørn
Ljunggrens videodesign. De burde skildres i detalj. Plassen tillater det
ikke, og en beskrivelse vil uansett ikke kunne yte dem rettfer-
dighet. De må rett og slett oppleves.

Deafnet.no ved
Helge Herland skriver bl.a.
De minste barna vil fryde seg over de
mange rare skikkelsene som dukker opp
i forestillingen i de festligste kostymer.
De voksne barna villa seg imponere
over de tekniske virkemidlene med lys,
lyd og video. Og alle vil glede seg over
en forestilling der scenespråket er tyde
lig og godt.
Scenografi, lys, lyd og videodesign dan
ner en helhet som vi sjelden opplever.
Det er fantastisk hva man bar klart å få
til med dagens teknikk. Lyssettingen er
behagelig for et døvt publikum, lydef-

fektene er passe avdempet slik at det gir
oss en deilig følelse av liv - og scenografi
og videodesign er til å miste pusten av.
Ikke minst når Pinocchio blir dradd ut i
frådende hav - det er nesten så vi kjenner
bølgene slå mot oss, og så må vi gi oss
ende over for Lanternefisken i Remi Roos
skikkelse og Flyndren som er en av Bere
roller som Damniela Roos tar hånd om.
Ipek D. Mehlum har rollen som
Pinocchio. Hun gjør en enestående rol
letolkning. Det er en nytelse å ha henne
på scenen, og det er et folkekrav at hun
må spille i hver Manu-forestilling! Unge
Remi Roos hopper inn og ut av ulike

roller og kostymer ogYiser at vi har en
ny stor skuespiller på gang. Karl-Fredrik
Robertsen var sterk i rollen som snek
keren og pappaen til Pinocchio. Kevin
E. Edvardsen, Asbjørn Midtskogen, Else
Linda Olsen og Agatha Wisny utfylte
gruppen på en god måte. Det er tydelig
at instruktør Mira Zuckermann har fått
til et godt team med gruppen som nå
skal turnere til Al, Bergen, Stavanger,
Kristiansand, Holmestrand, Trond
heim, Bodø, Alesund og Gjøvik. Dette
er en ordentlig familieforestilling. Dette
må du se, ellers vil du sitte igjen med
lang nese!
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Frivillig arbeid nødvendig

- Frivillighetssentralen kan hjelpe med
mange saker, for eksempel: rådgiv
ningstjeneste, besøkstjeneste, hjelp med
dataproblemer, bistand til innkjøp av
matvarer, følge til legen eler tannlegen,
lesehjelp, kurs og opplæring, ledsager for
kvinner til Oslo Krisesenter eller noe så
vanlig som å sy i en knapp i skjorten, sier
Niels Kristensen.
Den glade danske er flyttet fra inspektør
jobb på AI folkehøyskole og kurssenter
for døve til daglig leder for rivillighets
sentralen for døve i Oslo. I Oslo er det 31
slike sentraler og altså en egen for døve.

- Vi har nettopp flyttet inn som leieta
kere i lokalene ril Oslo Døveforening.
Da blir vi mer synlig og lettere å få tak i,
mener Kristensen.
Frivillighetssentralen blir finansiert ved
tilskudd fra Kirke- og kulturdepartemen
tet, Oslo kommune og Conrad Svendsen
Senter (CSS). Kristensen er altså ansatt
av CSS. Sentralen for døve har vært i
drift i 12 år, men aldri fått fullt gjen
nomslag i døvemiljøet i Oslo. Det håper
daglig leder de vil få etter at de har flyttet
inn døveforeningens lokaler.
- Filosofien bak frivillighetssentralene er

at de som vil og har lyst kan hjelpe de
som trenger hjelp med ulike gjøremål.
Det er ingen aldersgrense for den som
gir hjelp og den som får hjelp. Både giver
og mottaker vil ha glede av dette, tror
Kristensen.
- Spesielt for ungdom må det være flott
å kunne arbeide som frivillig, man lærer
mye gjennom kontakt med andre. Opp
gavene kan spenne fra å være barnevakt
til å besøke eldre. Vi vil satse på flere
kurs for ungdom, blant annet hva man
kan gjøre som førstehjelpere ved ulykker.
Hver torsdag samarbeider frivillighets
sentralen med Oslo Døvekirke om åpent
hus, annenhver uke med servering av
varm mat.

- Vi prøver å nå ut med vårt tilbud til
alle døve i Oslo. Vi vet at det er spesielt
mange arbeidsledige døve i alderen fra
35 år og oppover som ofte kan være
ensomme, disse vil vi gjerne nå fram til.
Vår filosofi er at alle kan noe, det er bare
viktig å finne rett oppgave til rett person.
Og så bestemmer en selv hvor mye tid en
vil bruke på det, slutter Niels Kristensen
som oppfordrer døve til å ta turen innom
døvekirken om torsdagene - eller døve
foreningene de andre dagene i uken.

Sosial Akademisk
Forening (SAFT)
SAFT, Oslo, er tildelt studentpar
lamentet ved Universitetet i Oslo
sin antidiskrimiueringspris på kr.
25.000 pluss et kunstverk for sitt
arbeid med å samle døve og hørende
studenter i Oslo til felles aktiviteter.
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PERSONALIA
Døves Tidsskrift utkommer den
15. i måneden, stoff til personalia
må være sendt oss før den 25. i
hver måned for å komme med.

Fødselsdagshilsener i bladet er gratis.

Send stoff til
helge.herland@doveforbundet.no

Død
BÅRD ØDEJORD, Bergen, født
28.02.1973, døde 27. oktober.

INGER JOHANNE JOHANSEN, Ber
gen, født 17.07.1936, døde l. november.

90 år
NISSAN ZUCKERMANN, Oslo,
blir 90 år 20. november.

BJARNE GRIMSTAD, Trondheim,
blir 90 år 17. desember.

85 år
RAGNAR WOLL, Drammen,
fylte 85 år 8. november.

ANDREA LUNDQVIST, Tromsø,
blir 85 år 18. november.

80 år
JORUNN ROKKONES, Ålesund,
blir 80 år 23. november.

LARS P. MARKEGÅRD, Hemsedal,
blir 80 år 13. desember.

70 år
ROAR PEDERSEN, Oslo,
blir 70 år 20. november.

SOLFRID LID, Ålesund,
blir 70 år 2. desember.

OLA SANDE, Trondheim,
blir 70 år 2. desember.

ANNE MARGRETHE SILSETH,
Harstad, blir 70 år 14. desember.

REIDAR ØVERLAND, Drøbak,
blir 70 år 15. desember.

60 år
TOM KRISTIANSEN, Skoppum,
blir 60 år 10. desember.

50 år
BODIL DAHL, Oslo,
blir 50 år 19. november.

LIN DIDRIKSEN, Bergen,
blir 50 år 23. november.

OLGEIRJOHANNESSON HART
VEDT, Oslo, blir 50 år 3. desember.

Fødselsdager

KINEMACHA
Gratulerer så mye med l års dagen den
Il. oktober. Vi er kjempeglad i deg.
Bursdagsklemmer fra tante Julianna,
Tristian, Andrine og Vilde Victoria.

ALFRED R. LØYNING
Du vokser så fort, klærne blir større og
større på kort tid. Du følger med i alt
som skjer og er en aktiv gutt. Snart kan
du gå også. Gratulerer med dagen den
21. november. Vi er glade i deg.
Stor nuss fra mamma, pappa og Anny'
Helen.

OLINA FRASER
Nå ble du endelig 5 år den 4. novem
ber. Gratulerer så mye med overstått.
Vi håper du hadde en koselig dag. Vi er
kjempeglad i deg.
Store bursdagsklemmer fra mamma
Linda, pappa David og lillebror Lukas.

TRISTIAN MACHA ØYEN
Du verden - du ble 8 år den 27. oktober.
Gratulerer så mye med overstått
Mamma og søsknene dine er utrolig glad
i deg.
Bursdagskoser fra jentene dine

MALIN ULVATN SLETTEBAKK
Kjære vår prinsesse! Gratulerer med 8.
årsdagen 12. november. Håper du får
en fin bursdagsfeiring med venner og
familie; Vi er kjempeglad i deg.
Varme klemmer fra mamma Randi,
pappa Tor Einar og søsknene Espen
Andre, Melissa og Ruben Andre.

ESPEN ANDRE ULVATN
Gratulerer så mye med 20. årsdagen
4. november. Du er en flott gutt. Vi er
kjempestolt av deg og veldig glad i deg.
Vi ønsker deg lykke til med utdanningen
og fremtiden - og håper du får en fin
fødselsdag.
Varme klemmer fra mamma Randi, Tor
Einar og søsknene Melissa, Malin og
Ruben Einar.
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Workshops på Høyskolen (starter hver time) -
Ansiktsmaling og barneteater / rollespill ved Camilla Høiberg, Ronny Jacobsen mfl
Indisk dans, Veesin Bjørke
Digital bildebehandling, Jim Vold
Bridge for nybegynnere, Svein Arne Peterson

KIlI - 12.30 Debatt om døv bevissthet og Deafhood ved Lars-Åke Wikstrom og Dirre E. Sæther Behrns.

Kl. 10 -14
,
•••,
•ti.,
••i•

...................................................-....
• •
% PROGRAM FOR KULTURDAGENE 2009 :
• •
, Fredag 4. desember •• •• •• Kl 18 Åpning av stands og utstillinger på Høyskolen i Oslo. •

• •
• Kl 18.30 Teaterforestillingen Sjalusi på Teater Manu, ..
• med Mira Zuckermann , Ipek D. Mehlum og Ditte E. Sæther Behrns. •• •• •• Kl 19.30 Åpning av kulturdagene i Storsalen på Høyskolen. •
• Quiz (spørrekonkurranse) ved Paal Richard Peterson og Niels Kristensen. •
% Overraskelser ved Brynjulf Dammen og Knut Bjarne Kjøde. Salg av mat og drikke. Sosialt samvær. :

• •• Kl21 Teaterforestillingen Sjalusi på Teater Manu (andre forestilling). •

• •t
• Kl 23 Dørene stenges på Høyskolen. •

• •t• •• •• Lørdag 5. desember •
••••••••,•••KIlI - 12.30 Debatt om hvordan tolketjenesten kan bli bedre ved •

Paal Richard Peterson, Eivor Berg og Beata Slowikovska. •

• •
• Kl13 - 14 Foredrag om humor på tegnspråk ved Odd-Inge Schroder. •, .
• •• Kl 13 - 14 «Dommerjævel», foredrag av toppdommer Tom Henning Øvrebø. •• •
• Kl. 14.15 Overrekkelse av kulturpris i Storsalen. •• •Amatørteater.• •• WFDYs leirkomite viser film. •• •• Kl. 15 Teaterforestillingen Pinnochio på Teater Manu. •, .
, Kl 16 Dørene stenges på Høyskolen. •• •e· •
• Kl. 21 Latterbomben «Evolusjon» med Dagfinn Lyngbø og to topptolker på scenen •
• i Aker Brygges teaterlokale Latter. •

• •• •• •• Søndag 6. desember •
• •
• Kl. 10 - 11 Gudstjeneste i Døvekirken. •· " .• •• Kl. 11 - 16 Julemesse i Oslo Døveforening, salg av mat og drikke. •

• •
~ MED FORBEHOLD OM ENDRINGER :

• Det skjer: Høyskolen i Oslo, Pilestredet 35, Holbergsplass. •• •• Teater Manu, Schleppegrellsgt 32 (trikk nr. 11 fra Høyskolen) •
, Oslo Døveforening Nedre Vollgt 5-7 •
, Oslo Døvekirke, Fagerborggt 12 •
• Latter - Stranden 3 b •
• •...~ .
9/2009 0I1edlemsblad for 1I0rges 'Døveforbund 19



Vi har kurs for deg som har et døvt/tunghø-rt barn
i familie og annet nettverk

Kurs for besteforeldre, tanter, onkler og andre.

Grunnkurs: 28. februar - 5. mars 2010.

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur,
barns oppvekst med to språk og to kulturer, familie
liv og kommunikasjon. Alle deltakere på grunnkurs
vil få tilbud om oppfølgingskurs, med i alt 7 uker
fordelt over flere år.

Kurset (undervisning, kursopphold og reise) dekkes
av NAV, etter søknad.

Påmeldingsfrist: I. februar 20 IO

Påmelding sendes Ål folkehøyskole og kurssenter
for døve, 3570 Ål, v/ Gry Løkstad,
gry.lokstad@al.fhs.no, tlf / sms 950 19323

Kurs for døve foreldre

Velkommen til kurs!

Følgende kursgrupper vil bli invitert til kurs
våren 2010:

Mars:
7.-12. mars: Døve innvandrere,
fremmedspråksgruppe (Trinn 12)
7.-12. mars: TRINN 7/ 05 og 06

April:
11.-16. april: TRINN 13/99

Mai:
2.-7. mai: TRINN 10/02 og 03

Juni:
30. mai - 4. juni: TRINN 3 /08 og 09
6.-11. juni: TRINN 16/98
13.-18. juni: TRINN 8/07, døv/hørende par.
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Helgen 30. oktober - 1. november hadde NDF landsråd, ungdoms
seminar og Ny giv-seminar på Gardermoen. Nærmere 100 deltakere var
med. I tillegg kom det mange andre innom for å se den fine messen som
ble arrangert i tilknytning til seminarene.
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Identitetsseminar
Berit: - Erjeg døv eller CL spørfolk. Jeg er døv med CL svarerjeg.

Michael: -Jeg ville ikke være døv, jeg synes det varflaut å bruke
tegnspråk.

22 døves jDSSXRIF

Dette var to av ytringene på NDFUs iden
titetsseminar på Gardermoen siste helgen i
oktober. 20 av de kommende lederne i NDF
var samlet for å diskutere noe så viktig og
vanskelig som identitet. For hva er egentlig
identitet?
Identitet brukes som et kulturelt og psykolo
gisk uttrykk for det som en person oppfatter
seg selv som, eller blir oppfattet av andre som.
Ordet betegner hva en person føler tilhørig
het til. For ungdom brukes ofte uttrykket
identitetskrise, for å beskrive ungdommers
problemer med å føle tilhørighet. Er jeg døv,
tunghørt, Cl-bruker - eller hører jeg så godt
at jeg er hørende? Eller er jeg først og fremst
nordlending, fotballspiller, en som er flink på
skolen - eller kan jeg være mange forskjellige
ting samtidig.

Hvem er jeg egentlig?
Charlotte Agerup fra Nasjonalt senter for hør
sel og psykisk helse var en av de voksne som
diskuterte disse spørsmålene med ungdom
mene. Hun understreket at det er naturlig å
være usikker på egen identitet, spesielt i ung
domstiden. Hvem man er bestemmes ofte av
den situasjonen man opplever. Man kan være
flere ting, for eksempel mørkhudet, kvinne,
døv og nordmann.
- Miljøet vi er i påvirker identiteten vår. Vi
finner etter hvert vår sosiale plass med verdier
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og holdninger, - og vår plass i samfunnet som
voksen. Når vi blir eldre forandrer vi identi
tet. Identitet er ikke matematikk, to pluss to
er ikke alltid fire, og det er ganske vanlig at
ungdom kan eksperimentere for å finne seg
selv som et selvstendig og uavhengig individ i
samfunnet, sa Charlotte.
Ofte må vi gjennom en krise for å utvikle oss.
Det er viktig å gi støtte til den som er i krise,
forklarte hun.

Rikshospitalets Cl-team
Borghild Landsvik fra Rikshospitalets CI
team foreleste om hva Cl er og hvordan det
fungerer, hvem som kan få Cl og om man
mister sin identitet hvis man får CL Hun
mener Cl er et avansert høreapparat. Man
kan ikke garantere hvor mye hørsel man får
etter en Cl-operasjon, men kanskje kan Cl bli
en støtte til munnavlesningen - og for barn
som får Cl kan det være en hjelp til utvikling
av talespråk.
- Vi på Rikshospitalet er ikke imot tegnspråk,
vi er som NDF for tospråkligheten tegnspråk
og talespråk, sa hun.
Borghild understreket at ikke alle kan opere
res for CL De som er blitt døv etter hjerne
hinnebetennelse kan oppleve at cochlea «gror
igjen», noen mangler hørselsnerven eller den
er for tynn. Så de som skal opereres må først
undersøkes om de er egnet for operasjonen.
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- Vi må slutte å være for eller imor tegn
språk eller for eller imot Cl, men åpne for
begge deler. Jeg mener at døve som får Cl
fortsatt kan kalle seg døve, sa Landsvik.

Døvemiljøet må ønske nye
døve velkommen
Finn Arild Thordarson er produsent på
Døves Media. Han ble døv 20 måneder
gammel, har ingen hørselsrest og kan
ikke Cl-opereres. Han er vokst opp i
et hørende miljø og har gått integrert i
skolen helt opp til han ble student 19 år
gammel. Da fikk han den første kontak
ten med døvemiljøet.
- Jeg hadde naturlig nok en hørende iden
titet i oppveksten og utviklet først en døv
identitet som voksen. Jeg aksepterer meg
selv som døv og har den fordelen at jeg all
tid har brukt tegnspråk og at også familien
min lærte tegnspråk da jeg var liten. Jeg
mener at de som mislykkes med å finne en
døv identitet som voksen kan være negativt
påvirket av familie og venner.
Han mener det er psykisk sunnest å
trives som døv enn å mistrives som falsk
hørende. Tunghørte som sliter med
kommunikasjonen hver dag kan få bedre
helse i døvemiljøet, men da må de kunne
tegnspråk hevdet han. Men han løftet en
advarende finger til ungdomslederne.
- For å få døv identitet må man føle
fellesskap med andre døve, man må ha
andre døve å identifisere seg meg. Jeg har
møtt døve som ikke vil være i døvemil
jøet på grunn av negative opplevelser der.
Derfor er det viktig at døvemiljøet ønsker
nye medlemmer velkommen, sa Finn
Arild blant annet i sin forelesning.

Aksepter oss som døve
Berit Emilie Nordbø fikk Cl for 4 år
siden. Hun har vokst opp med tegnspråk,
gått på døveskole og alltid betraktet seg
som døv, selv om hun alltid har hatt en
hørselsrest. Da hørselen ble helt borte
fikk hun Cl, men da opplevde hun en
negativ kommentar som gikk sterkt inn
på henne.
- Hvorfor kan ikke folk se på meg som
den jeg er, ikke om jeg har Cl eller ikke.
Det er ikke graden av hørsel som bestem
mer hvem jeg er. Jeg er døv og jeg har
døve venner og da betyr det vel ingenting
om man har høreapparat eller Cl, mener
hun.
Michael Aasland er glad for at han nå har
akseptert seg selv som døv.
- Jeg oppførte meg som en idiot i en
periode. Nå er jeg glad for å være tilbake
i døvemiljøet. Sammen med døve kan jeg
forstå alt som sies, sammen med hørende
går mye over hodet på meg, sa han.

Charlotte Agerup, som alltid en engasjertforeleser.

Pauseprat mellom foreleser Borghild Landsvik fra Rikshospitalet og Berit Emilie Nordbø.

+.
Gruppearbeid er alltid viktig på seminarer. Ingenting er vel bedre enn friske diskusjoner på tegn
språk.
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Høgskolen i Bergen har 57 studenterpå studiet tegnspråk og tolking. Alle var samlet på forelesningen medJuha Oksanen.

helge.herland@doveforbundet.no

drer absolutt flere døve i Finland til å ta
utdanning som døvetolker, og behovet
er nok det samme i Norge, tror Juha
Oksanen.

I sin forelesning beretter han at Finland
har ca. 5.000 døve og 10.000 hørende
som daglig bruker finsk tegnspråk. Finsk
tegnspråk ble forankret i grunnloven
i 1995 og danner grunnlag for flere
forskrifter som gir døve ulike rettigheter
i det finske samfunnet. Vi kjenner oss
igjen når han forteller at døve i Finland
kjemper for mer tegnspråk på tv, bedre
tegnspråklig undervisning i skolene og
rett til sykehjemsplass i et tegnspråklig
miljø.

Tolketjenesten i Finland
Utdanningen av tegnspråktolker i Fin
land har fulgt samme vei som i Norge.
De første kursene begynte for ca 30 år
siden, det var bare noen korte ukekurs
fram til det i dag gis 4 års utdanning på
tre ulike høgskoler i nabolandet vårt. Det
er utdannet 700 tolker, av disse er 450
ansatt som tolker på full tid. Tolkene
utdannes til tegnspråktolker, tss-tolker,

- Foreløpig har fire døve finner tatt
utdanning som tolk. De følger samme
kurs som de hørende tolkene. Altså
en utdanning over fire år, men der de

- Utdanningen av tegnspråktolker i Finland og Norge er ganske lik, mener de to tegnspråk
lærene Juha Oksanen fra Høgskolen i Kupio, Finland og Kristin Fuglås Våge fra Høgskolen i
Bergen. Våge har vært på en ukes utveksling i Finland, nå er Oksanen på gjenvisitt i Bergen.
- Den største forskjellen er at i Finland er tolkeutdanningen 4 år, mens vi har 3 år, men ellers
er det meste likt, utdyper Kristin.

Kristin som tegnspråktolk hørende bruker tid på å lære seg finsk
Vi er på besøk på Høgskolen i Bergen tegnspråk bruker de døve tiden på
under Juha Oksanens forelesning om fordypning i finsk De første to årene
tolketjenesten i Finland. Alle studentene vektlegges kompetansen i språk Det
på de tre tolketrinnene er samlet i et av tredje studieåret blir selve tolkeprosessen
de store klasserommene. Skulle foreles- vektlagt, mens studentene i det siste året
ningene bli for kjedelige har de pano- får praktisere sine kunnskaper som tolk,
ramautsikt til Store Lungegårdsvannet forteller Oksanen.
og byens mest berømte fjell, Ulriken. - Døve kan jobbe som tolker innenfor
Adressen er Møllendalsveien 6, altså mange forskjellige områder. I dag fikk vi
bare noen hundremeter fra tidligere demonstrert av Kristin en måte å tolke
Døves Trykkeri. Når Oksanen foreleser på, hun oversatt min forelesning til norsk
er det ingen som bryr seg om utsikten. tegnspråk. Innenfor internasjonal tolking
Det er nytt å oppleve en forelesning er det et marked for døve tolker. Når det
på «internasjonalt tegnspråk» som blir kommer døve innvandrere er døve godt
oversatt til norsk tegnspråk av Kristin egnet som mellomtolker. Men også flere
Fuglås Våge, og til norsk talespråk av finske døve foretrekker en døv mellom-
to hørende tolker. Våge går dermed inn tolk hos for eksempel legen. Det kan
i historien som en av få døve som har være døve som har en spesiell form for
fungert som tolk, ja døve som tolk er tegnspråk - eller som rett og slett føler
altså mulig og i Finland står også tegn- seg tryggere om det er en døv mellom-
språktolkeutdanningen åpen for døve tolk med. Døve tolker er også mye brukt
som ønsker å satse på dette yrket. til oversettelsesarbeid fra finsk til finsk

tegnspråk, blant annet er oversettelsen
av deler av Bibelen utført av døve tolker.
En av de døve tolkene har startet sin egen
tolkeformidling i Helsingfors med 15
ansatte tegnspråktolker. Så jeg oppfor-
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De peker på at i andre land er utdanning
i skrivetolking ikke en del av den 3 (4)
årige tegnspråktolkeutdanningen, men
en egen utdanning. I Sverige og Finland
er utdanningen av skrivetolker på ett år.
Kan det være veien å gå her i Norge også?
En slik utdanning er spesielt anbefalt i
Tolkeutredningen som ble lagt fram av
Helsedirektoratet i fjor og vil helt klart
avlaste dagens tolketjeneste.

kreves hørsel ved opptak til tolkestudiet,
fordi den godkjenningen som bestått
eksamen gir, skal kvalifisere for å kunne
tolke i en hver situasjon.

- Men dere har planer om eget studie for
skrivetolker?
- Ja, Høgskolen i Bergen har søkt om
midler til å igangsette et prøveprosjekt i
skrivetolking, som gir 30 studiepoeng, i
første omgang først og fremst som et til
bud til ufaglærte skrivetolker. Erfaringer
fra prøveprosjektet blir verdifulle i det
videre arbeid med å tilpasse utdanningen
i forhold til de krav samfunnet stiller.
Og kravene fra brukerorganisasjonene er
til dels motstridende, fra døvblittes side
hevdes det at skrivetolking får for liten
plass i dagens modell, behovet er økende
- men at det er for få tolker som påtar
seg oppdrag som skrivetolker. På den
annen side krever Norges Døveforbund
at utdanningen må legge større vekt på
tegnspråk og tolkeferdigheter til og fra
tegnspråk. Hvordan kan vi imøtekomme
disse kravene innenfor den modellen vi
har, hvor vi altså skal utdanne «tolker for
døve, døvblitte og døvblinde»- innenfor
3 år, og de aller, aller fleste søkerne kom
mer inn uten tegnspråkkompetanse på
forhånd, spør Skaten og Hjelmervik.

- Tolkestudiet i Bergen har ingen lang
historie, og vi tenker at vi har mye å lære
av andre, som Universitetet i Oslo og
Høgskolen i Sør-Trøndelag, som har lang
erfaring, og også utdanninger i utlan
det. Så vi har besøkt Danmark, Sverige,
England og Finland - og alle steder blitt
møtt av vilje til samarbeid. Men, for at
vi skal kunne etablere utvekslingsavtaler,
må utdanningsinstitusjonene fylle de kri
terier slike utvekslingsprogram stiller. Da
vi i 2006 besøkte Høgskolen i Helsinki,
hadde de allerede erfaring med utveks
ling innenfor Erasmus-program, som fi
nansierer internasjonaliseting, og ønsket
å inngå et samarbeid med Høgskolen i
Bergen. Etter hvert har vi fått på plass en
formalisering av dette og er veldig glad
for å ha kommet i gang med lærerutveks
ling med dem. Og - vi er jo litt stolte av
at det er to døve lærere; Kristin Fuglås
Våge fra oss, og Juha Oksanen fra Høg
skolen Kuopio, som er de aller første!

- Finnes det planer om å få i gang utdan
ning av døve døvetolker?
- Nei, det foreligger ingen planer om det,
men vi er kjent med at døve tegnspråk
tolker er rema innen døveorganisasjonen,
og døve som «mellomtolk.. er ikke et
ukjent fenomen. I dag er det slik at det

Høgskolen har
57 tolkestudenter
Tolkesrudiet på Høgskolen i Bergen har
27 studenter i 1. klasse, 20 studenter i
2. klasse og 10 studenter i 3. klasse. Det
er god søkning til studiet. De to lærerne
for avdelingen Ellinor Hjelmervik og
Ingeborg Skaten, svarer på vårt spørsmål
om hvordan samarbeidet med Finland
kom i stand:

Juha Oksanen sammm med sin gode norske kollega Kristin Fuglås Våge. Begge er døve og sier at
tegnspråktolkeutdanningen i de to landene fØlger samme mønster.

- Etter dagens regler i Finland har døve
rett til 180 timers tolking for årer. Hvis
man bruker opp kvoten er det mulig å
søke kommunen om ekstra tolketimer,
men om man får det avhenger av kom
munens økonomi. Det er omtrent 400
kommuner i Finland og derfor blir det
lett forskjellsbehandling av tolketjenesten
fra kommune til kommune. De 180
timene kan brukes til arbeid, fritid og
alt annet. Bare tolk til utdanning holdes
utenfor ordningen. De som trenger un
dervisningstolk får behovet dekket fullt
ut. Finlands Døveforbund arbeider for
samme ordning som i Norge, at døve får
rett til tolk etter behov og at timegrensen
blir opphever. En slik ordning skal det
være håp om at parlamentet vedtar neste
år, sier en forhåpningsfull Oksanen.

døvblindtolker og skrivetolker. Oksanen
tror også at utbredelsen av Cl vil føre
til krav om egen tolkemetode for denne
gruppen.

Høgskolelektorene Ellinor Hjelmervik som er
seksjonsleder og Ingeborg Skaten som er inter
nasjonalfaglig kontaktperson gleder seg over
samarbeidet med tegnspråktolkeutdanningen i
Finland.

Med dagens tolkeordning anslår Juha
Oksanen at døve i Finland får tolk til
90 % av bestillingene. Det gir nok en
mye bedre tolkedekning enn vi har i
Norge. Oksanen forteller også noe annet
interessant:

- Vi ser at stadig flere døve studenter
veksler mellom å bruke tegnspråktolk og
skrivetolk. Studentene er blitt mer bevis
ste tospråklige brukere.
- Betyr det at de kan få utskrift av det
som skrives av tolkene på forelesningene?
- Nei, det får de ikke. Skrivetolken er
en nøytral formidler av språket og ingen
støttelærer eller pedagog. Skal srudentene
i Finland ha hjelp med notater må de
spørre foreleserne eller medstudenter, slik
døve studenter i Norge også er godt vant
til.
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Oslo horseshow
Av Isabelle Solem

- Mor og far satt meg på hesteryggen for første gang da jeg var 4 år gammel fordi legen sa at jeg
trengte balansetrening. Fra første stund syntes jeg at det var gøy, jeg lo hele tiden. Da jeg var 6
år red jeg en svart dølahest som var like gammel som meg. Odin var en flott hest og vi var et
flott par. En gang satt han i full galopp med meg på ryggen. Hestens man blåste i mitt ansikt
der jeg klamret meg rundt halsen hans. Det var en fantastisk opplevelse med blandete følelser,
jeg var livredd samtidig som jeg nøt hvert sekund. Dagen etter galopperte vi igjen, men da føltes
det kun deilig som om vi danset sammen. Denne dansen er jeg en del av hver gang jeg sitter på
ryggen til en galopperende hest, forklarer Monica Nesje.

Som tenåring kranglet Monica med sine
foreldre som andre tenåringer, men i
motsetning til andre, så hadde Monica et
sted å dra da hun var sur på foreldrene.
Hun dro alltid til beitet der hun kunne
kose med sine hestevenner. Av og til følte
hun at hun kunne kommunisere med
hestene, hun følte at de snakket til henne.
En dag sa dølahesten Odin til henne at
hun skulle gå hjem og be om unnskyld
ning til sin far. Da Monica kom hjem
den dagen ba hun om unnskyldning og

tok oppvasken som var roten til kran
gelen. Hennes far ble glad og ga henne
en 10 kronerseddel i belønning som den
gang var masse penger. Hendelser som
denne gjentok seg og kommunikasjonen
mellom henne og hester er fremdeles i
dag helt spesiell mener Monica.

Som ungdom red Monica mange turer
på fjellet, ofte turer på rundt 5 timer og
i all slags vær. Hun elsket å stå opp tidlig
på morgen for så å hente hestene inn fra

beitet. På kvelden slapp hun dem ut på
beitet igjen. Stallens naboer ble vandt
til å se henne galoppere forbi uten sal i
skumringen.

- Det var ikke alltid så lett å være den
eneste døve i en stall full av hørende. Det
hendte nok at jeg ble litt mobbet, men
jeg brydde meg ikke med det. Hver gang
jeg kom i stallen følte jeg en bølge av ny
energi i kroppen. Da jeg var 12 år deltok
jeg på en rideleir i Stockholm, også der
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ble jeg mobbet. Det gjorde at oppholdet
på rideleiren ikke ble som håpet, men jeg
forlot leiren med hodet høyt hevet etter å
ha vunnet konkurransene både sprang og
terrengritt.

Da Monica giftet seg og fikk barn ble det
en lang pause i karrieren på hesteryggen,
men så i 1996 begynte hun å ri på Reppe
ridesenter hvor hun utviklet seg stort som
rytter. Birgit Haagensli var hennes ride
lærer og Birgit er virkelig en ener innen
hestesporten. Monica var også veldig
heldig med sin tolk Gunhild Løkken.

-Jeg vant et dressurstevne på en hest
som het Proffen. Vi passet veldig godt
sammen og jeg angrer litt den dag i dag
på at jeg ikke kjøpte ham da jeg hadde
sjansen. Jeg har hele livet lett etter den
perfekte hest for meg. Proffen var en slik
hest, men det finnes flere. Jeg vet at det
er en hest der ute som bare venter på at
jeg skal finne den.

-Jeg ønsker å fortsette med kombinert
dressur og barokkridning. Jeg liker disse
ridegrenene fordi jeg mener at de skaper
et godt samarbeid mellom hest og rytter.
Jeg er ikke så begeistret for sprangridning
mer, for jeg ser at mange eldre hester
lider på grunn av overbelastning ved
hopping av høye hindre. Hester er tross
alt levende skapninger og man kan ikke
behandle dem som ting.

Monica gjør det klart at hun kommer til
å fortsette å ri så lenge det er liv i henne.
Helst ønsker hun å kunne ha riding som
levebrød, men foreløpig har ikke det vært
mulig. Nå er hun lærer ved Al folkehøy-

skole og kurssenter for døve. Hennes
drøm er at hun en dag kan vise seg frem
på et Oslo horseshow eller Grand Prix.

Hun vil vise verden at døvhet ikke er et
hinder for hestesporten, men først gjelder
det å finne den riktige hesten.

Meld deg inn på naf.no

Slik gjør du
Du sender SMS til (+47) 417 16 119.

Informasjon vi typisk ønsker oss er:

• Ditt medlemsnummer j NAF

• Hvor du befinner deg

• Registreringsnummer
• Hva er årsaken til at du trenger veihjelp
Du vil så få svar via SMS med informasjon om forventet

oppmøtetid osv.

Som NAF-medlem får du tilgang til en rekke andre

medlemsfordeler som gir deg et tryggere og mer
økonomisk bilhold. På natno kan du lese mer.
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Døveprest Tomren
i Kamerun
Tidligere døveprest i Bergen Tom Sverre
Tomren har fått Det norske Misjons
selskap med på å srøtte opprettelsen av
en skoleklasse for døve i N'gaoundere
i Kamerun. Tomren skriver på sin blog
blant annet:
- Det betyr ar kirken kan begynne
arbeidet med å få satt døveundervisnin
gen i ordentlig system. Måler er at den
lille klassen som vi fikk i gang her i fjor
skal utgjøre grunnlaget for en eller to
døveklasser, med mulighet for en gang å
ta offentlig eksamen.
Tom Sverre Tomren flyttet til Kamerun
for to år siden som misjonær. Da kom
han i kontakt med døve og så behovet for
å gjøre noen for denne gruppen. Nå har
han altså fått i gang et undervisnings
opplegg.

Ottawa med
døve gatenavn
I sommer ble to gater i Ottawa, Canada,
oppkalt etter døve kanadiske ledere.
Beam Street er oppkalt ettrer Dorothy
Beam for hennes mangeårige arbeid
lokalt og sentralt i døveorganisasjonen.
Hun fremstår som en rollemodell for
døve kvinner. På samme måte ble den
tidligere parlamentarikeren Gary Mal
kowski hedret med å få en gate oppkalt
etter seg, Malkowski Street. Tidligere
er tre gater oppkalt etter kjente døve
personligheter i samme boligområde i
Ottawa. Hvilke annen by i verden har en
bydel der hele fem gater har navn etter
døve mennesker?

Los Angeles - Chicago på splitter nye
Harley-Davidson. Se mer informasjon
på www.roure66usa.info..

Påmeldingsfristen er 1. desember, og de
som er interesserte bør snaresr kontakte
Merete på sms 959 46 436 eller Sten
Arne på sms 971 57 861 - eller e-post
mere-ka@online.no

- Unn deg den store jenre- og gut
tedrømmen, Drømmen om det ekte
Amerika. Follow your dreams - never
stop, smiler Merete og Sten Arne.
- Målet med turen er felles opplevelser
sammen med andre tegnspråklige. Vi
jobber med å skaffe tolk til turen. Vi
er allerede en liten gruppe som har
bestemt oss for å reise, men vi har flere
ledige plasser, frister Merete og Sten
Arne Karlsen.

USA på tvers på motorsykkel
ti

- Vi vil ha med flere døve, tunghørte
og hørende som kan tegnspråk på den
store drømmen vår. 17 dager gjen
nom 8 starer, 3 tidssoner og 4 årstider i
USA på motorsykkel. Vi kjører Harley
Davidson og blir borte fra 1. til 17.
september neste åt, forteller Merete og
Sten Arne Karlsen.

Dette er er 17 dagers eventyr på to hjul,
reklamerer arrangørene«Route66».
Man vil få gåsehud i Grand Canyon,
bo på Kelling Ranch, møre indianere,
krysse ørken, gamble i Las Vegas, få
verdens beste blues opplevelse i nydelige
Chicago, og kjøre inn i solnedgangen
på Santa Monica Piir. Dette er en reise
gjennom selve hjertet av USA - og man
vil oppleve det som å kjøre gjennom et
levende museum - der naturen skifter
like brått som kulturen - vi lover dere
minner for livet. Turen er på 4000 km
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Døve jurymedlemmer i JapanNordisk kultur
festival 2010

OOVASNORDISKA
KULTURFESTIVAL

STOCKHOLM 2010

Sommeren 2010 står Sverige och
Stockholm som verter for Nordisk
Kulturfestival.
Den 28 juni til 3 juli åpnes portene til
en festival med parolen:
Tegnspråk, tilgjengelighet og delaktig
het.

Kulrurfestivalen blir kombinert med

Deaf Arts NOW 2010
, som arrangeres 1 - 3 juli.

Se mer information på
www.deafartsnow.com

Stoff til neste blad
må sendes før 25. november
til:

helge.herland@doveforbundet.no

I løpet av 2009 vil Japan innføre et
rettssystem med jury i straffesaker.
Vanlige borgere vil delta i juryen, også
døve. Døveforbundet i Japan og det
japanske tegnspråktolkeforbundet har
hatt møte med landets justismyndig-

Framskritt i Bolivia
Regjeringen i Bolivia har vedtatt at
landets tv-kanaler skal tegnspråktolke
minst en av sine nyhetssendinger. Utdan
ningsminister Roberto Aquilar sier i
en uttalelse at det er diskriminering av
døve om ikke nyhetsformidlingen gjøres
tilgjengelig for dem. På samme måte
forventer ministeren at de som under
viser døve barn i landet skal beherske
tegnspråk. Bolivia har opprettet et «tegn
språkutvalg» som skal registrere alle døve
i landet, spesielt barna, med tanke på å
sikre deres rett til utdanning.

Dårlig teksting i Italia
Italias Døveforbund har i mange år
kjempet for å heve statusen til italiensk
tegnspråk, men uten å komme noen vei
med myndighetene. De mener en styr
king av gruppens språklige stilling blant
annet ville gitt dem større gjennombrudd
hos det statlige fjernsynsselskapet RAI.
Selskapet er etter dagens regler pålagt
å tekste 60 % av sendingene sine, men
er langt fra å nå måler. Nå får endelige
døveforbundet politisk hjelp til å presse
RAI til mer teksting og Bere tegnspråk
lige tv-programmer. Forbundet ber om at
70 % av programmene må være tekstet i
løpet av de nesre tre årene.

heter om hvordan det best kan fungere
med døve som jurymedlemmer. Dom
stolen i Japan er innstilt på å benytte
tegnspråktolking og skrivetolking
under straffesakene og vil gi tolkene
trening i denne formen for oversettelse.

Ny rektor på
Gallaudet universitet
Alan Hurwitz, 67 år, døv, er ansatt som
ny rektor på Gallaudet universitet i
Washington. Han er ansatt for en 5 års
periode. Hurwitz kommer fra fungerende
rektor jobb på National Technical Insti
tute for the Deaf, en høgskole for døve,
der han har vært ansatt i 39 år. Hurwitz
har også vært president i USAs døvefor
bund i 6 år og verdensorganisasjonen for
døve jøder. Det var fire kandidater som
konkurrerte om toppjobben på Gallau
det, alle fire var døve. Hurwitz begynner
i stillingen 1. januar 2010. Han etterføl
ger Robert R. Davila som har vært rektor
fra 2007.
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Arets Læringshelt i Oslo kommune
Vi er i kantinen til firmaet

Hjelp 24. De har lokaler

på Ullevål stadion i Oslo.

Ramize Saliha er eneste

ansatte i kantinen. Hun

er døv. Hun sørger for at

de ansatte får brødmat,

salater, supper, kaker 

og som i dag pølse med

lompe fordi det er fredag!

Fra Makedonia
Ramize Saliha, 45 år, kom fra Makedonia
til Norge på selveste 17. mai i 2000.
- Jeg syntes jeg fikk en overveldende mot
takelse med musikkorps og flagg og bare
glade mennesker, smiler Ramize på sitt
sjarmerende norske regnspråk.
Hun ble hemet til Norge av sin ektemann,
som også er fra Makedonia, men som kom
til Norge flere år tidligere og var norsk
statsborger. De har to barn på 9 og 7 år.
Ramize er ikke født døv, hørselen har
forsvunnet gradvis, hun er det vi kaller for
døvblitt. I Norge måtte hun derfor lære
norsk tegnspråk uten kunnskaper i et an
net lands regnspråk, og så måtte hun lære
norsk.
Dette gjorde hun så godt at hun fikk Oslo
kommunes Læringsheltpris. Den gis til
en person som har brukt utdanning for å
komme videre til tross for hindringer som
blant annet liten eller ingen grunnutdan
ning, fysiske eller psykiske hindringer,
kulturelle eller sosiale forhold.
- De første årene i Oslo var jeg hjemme
med småbarn. Da de ble større fikk jeg
kontakt med Nav, Sya - spesialavdelingen
for døve og tunghørte. Jeg tenkte jeg kunne
få vite hvilke muligheter jeg hadde for
arbeid og kanskje komme tilbake om ett
år eller to, men Margit Skrattegard på Sya
ville ha meg i gang straks. Hun hjalp meg
mye.
Det ble kommunens voksenopplæring på
Skullerud fra 2006. Der har de egne klasser
for døve elever. Undervisningen ble kombi
nert med praksis arbeid på Rycon og Con
rad Svendsen Senter. Ramize skryter av all
hjelpen hun har fått av mange, ikke minst
av tegnspråktolken Marianne Lindheim.
- Det var viktig for meg å lære norsk tegn
språk. Da kunne jeg gå videre å lære norsk,
for jeg behersket bare albansk. Jeg ville ha
eksamen i norsk. Det ville gjøre det lettere
for meg å få jobb, og lettere å følge med

i aviser og på tekstede tv-programmene.
Hvis det dukket opp ord jeg ikke forsto
noterte jeg det og tok det opp med lærerne
eller tolken. Fremdeles i dag kan jeg sende
sms til Marianne hvis det er et ord jeg ikke
forstår, forteller Ramize.
I begrunnelsen for at hun fikk Læringshelt
prisen sies det blant annet: For innvandrere
generelt kan det være vanskelig å tilegne
seg norsk. Når man i tillegg er døv, er det
en stor prestasjon å bestå Norskprøve 2,
skriftlig del, slik Arets Læringshelt har
gjort. Hennes drøm var å få fast jobb.
Først fikk Arets Læringshelt en måneds
prøvejobbing, deretter tre måneders praksis
i kantinen på Hjelp 24. Nå har drømmen
gått i oppfyllelse, hun er fast ansatt. Arets
prisvinner er et godt eksempel på at man
gjennom læring kan oppnå store positive
endringer i sin livssituasjon, og at det gjel
der å stå på og ikke gi opp.

Stortrives på arbeid
- Jeg arbeider hver dag fra kl. 8 til 15.30.
Det er 40 - 50 ansatte som hver dag spiser
lunsj her.

- Trives du?
- Veldig, veldig, veldig, veldig, svarer Ra-
mize og smiler fra øret til ører.
- I begynnelsen brukte jeg mye tolk, men
nå klarer jeg meg stort sett selv. Jeg bruker
tolk på møter. De ansatte skriver hvis vi
er usikker på om vi forstår hverandre, folk
er så hensynsfulle og greie - det er et flott
arbeidsmiljø. En av de ansatte kan også noe
tegnspråk.
Hjelp24 er Norges ledende og største pri
vate helseaktør. I de store lokalene finner
vi treningsstudio, fysioterapeuter, leger og
annet personell som kan hjelpe folk med
helsen. Helsepersonellet på NIMI har gitt
sin egen pris til Ramize, på den uttrykker
de sin glede over å ha henne ansatt:
- Arets hederspris, for å ha løftet vår hver

dag på NIM, står det på diplomen.
Vi forstår det så godt. En kort prat med
henne gjør også både inspirert og ydmyk.
La oss bare nevne at på fritiden er hun
blant annet med i den imernasjonale grup
pen i Oslo Døveforening. Gratulerer med
prisene Ramize Saliha og takk for at du
viser vei for andre!
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Hjernen er plastisk
Jeg og min kone så dokumentaren
«Mirakelet i Markebygda" på TV2
onsdag 21. oktober om Magne Skåden.
Kort fortalt dreier det seg om en ung
mann som var stemplet som åndssvak
av det norske helsevesenet, som mente
han var mentalt ville være på nivå med
en 15 måneder gammel baby resten av
livet. Han kunne verken kommunisere
eller gå. Da han var 27 år gammel,
fikk foreldrene høre om en institusjon
i USA som spesialiserer seg på å trene
opp hjernen - IAHP, også kalt Do
maninstituttet. De reiste dit, og legene
der mente at det ikke var noe galt med
Magnes intellekt. Han hadde bare en
skade imellomhjernen.

Foreldrene samlet hele bygda og kjørte
et vanvittig treningsprogram for å
stimulere Magnes hjerne og fysikk. Me
toden kalles domantrening. Med hjelp
fra frivillige fra bygda holdt de på fra
morgen til kveld i månedsvis. Så kom
et gjennombrudd - Magne begynte å
kommunisere gjennom assimilert skri
ving - dvs. at Magne skriver ved å holde
en annens hånd som holder en penn.

Da kom det store sjokker. Han var slett
ikke tilbakestående. Han hadde i 27 år
fått med seg alt som hadde skjedd rundt
han. Han husket, han tenkte, han
forsto. Men han hadde ingen mulighet
til å kommunisere dette til omverde
nen. Han hadde aldri et verktøy for å
kommunisere. Dette er en fantastisk
historie, og Magne ga ut sin første bok
i 2006. Den heter «Jeg er fri!" Idag er
Magne domantrener av yrke, og han
omtaler seg selv som Magne doman
trener Skåden. Han har også utgitt
flere bøker, og er kritisk til det norske
helsevesenet. I dokumentaren ville
legene ikke endre diagnosen selv da han
skrev at han bare hadde en skade i mel
lomhjernen.

Det er en skremmende tanke at det
trolig finnes mange mennesker som er
feildiagnosert og låst fast i en tilværelse
uten mulighet for kommunikasjon og
utvikling. De mister en stor del av livet
sitt fordi omgivelsene ikke ser deres
potensiale. Magne kom seg fri fordi
foreldrene stod på og la ned en umen
neskelig innsats for sin sønn, fordi de
nektet å høre på legene som sa at det
ikke var noe å gjøre, fordi de nektet å gi
opp håper. Dette gjelder også døve - jeg
kjenner døve som ble feildiagnosert som
tilbakestående som barn. Uten kom
munikasjon blir man avskrevet. Magnes
tilfelle er også en advarsel til foreldre
- stol på deres egen dømmekraft, og
ikke tro blindt på leger eller andre
«eksperter" !

Mennesker har lett for å kategorisere
andre som intellektuelle mindreverdige
hvis de ikke kommuniserer på observa
tørens premisser. Mange hørende som
ikke klarer å kommunisere med døve,
trekker feil konklusjon om årsaks
sammenhengen. Istedenfor å forstå
at problemet er at de selv ikke forstår,
konkluderer de med at problemet ligger
hos den døve. De ser ikke den døves
evner og talenter bak kommunikasjons
barrieren. Dette ser vi daglig når døve
blir undervurdert både i skole og på
arbeidsplasser. Kommunikasjon betyr
alt for å bli oppfattet som et helt men
neske. Magnes historie er en under
strekeIse på hvor viktig det er å kunne
kommunisere, uansett hvordan. Og at
det ikke alltid er legene som vet best. Vi
må være forsiktige med å stole mer på
andres vurderinger enn vår egen.

En annen ting vi lærer av den historien
er at hjernen kan utvikle seg og lære nye
oppgaver. Mye tyder på at hjernen kan
kompensere langt utover det vi er vant
med å tro. En sterk indikasjon på at

hjernen er plastisk (formbar) er en tek
nologi som går ut på å sette en plate på
tunga som er koblet til et kamera. Pla
ten avgir elektrisk stimulering i mønstre
ut fra hva kameraet filmer, slik ar blinde
kan oppfatte mønstre og bilder - for
eksempel bokstaver. Med andre ord kan
blinde «se" med tunga! Les om dette på
www.wicab.com. Google gjerne også på
«plasric brain" - her finner du interes
sante artikler om ar hjernen er mer
formbar enn vi hittil har trodd.

Vi må skille mellom lyd og språk.
Språksenteret i hjernen fungerer utmer
ket uten lyd - hvordan skulle vi ellers
kunne lese, skrive og bruke tegnspråk?
Jeg tror ar hvis en person er absolutt
døv, har vi ubrukt kapasitet i de hjerne
cellene som vanligvis brukes til å bear
beide lydinntrykk. Disse hjernecellene
som hørende bruker på lydprosessering
har vi til overs til andre, spennende
oppgaver! Så derfor tror jeg mange døve
har spesielle kognitive talenter som van
lige hørende mangler.

Derfor tror jeg ikke på «eksperter>, som
sier at det er en sammenheng mellom
hørsel og språkutvikling. De blan-
der sammen lyd og språk, som er to

forskjellige ring. Eller enda verre - ar
det er en sammenheng mellom hørsel
og kognitiv utvikling. Dette er kjernen i
diskrimineringen av de døve. Men også
en urdatert måte å oppfatte hjernen
på: en statisk prosessor som ikke kan
endres strukturelt så snart man er forbi
puberteten. Det ikke minst en fornær
melse mor oss som går rundt og utnyr
ter de ekstra hjernecellene som vanligvis
blir kastet bort på å bearbeide og tolke
signalene fra ørene!
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SYN
PÅSAI{EN

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.

Gratulerer til ungdommer som står i stormen!
Av Charlotte Agerup

Takk til Teater Manu
som ga de fem ung
dommene en enestå
ende mulighet til å
utforske og vise sine
talenter og muligheter
som skuespillere i styk
ket «Stormen)).

En enda større takk til ungdommene
som viste at de våget å smake på teater
verdenen som en del av deres prosesser i å
finne ut «hva de vil bli når de blir store»,
og for å dyrke sine teaterinteresser. Teater
Manu er en naturlig arena for å utprøve
dette, og for en inspirasjon det må være
for disse ungdommene å stå på scenen
hos Teater Manu! Ungdommene møtte
kanskje noen av sine drømmer med
Teater Manus tillit, og dette i ung alder!
Dette vil forhåpentligvis støtte dem mot
nye drømmer og mål, noe som er en vik
tig drivkraft hås ungdommer flest. Disse
ungdommene har sannsynligvis fått en

erfaring som skuespillere som støtter
dem videre på veien i utdannings- og
yrkeslivet, og i deres personlige utvikling.
Kanskje denne erfaringen gjør at de vil
stå styrket i et aktivt yrkesliv fordi de
tidlig fant si n kurs?

Hvis Teater Manu skulle gi ungdom
mene et enklere stykke, hvordan ville de
realistiske læringsmulighetene vært for
dem som en del av deres utforskning av
yrkesalternativer og muligheter? Shake
speare er krevende for mennesker flest,
og disse ungdommene er intet unntak.
Dette er relevant erfaring for dem som
mulige skuespillere med tanke på bredde
og vanskegradene som finnes i teater
verdenen. Ungdommer flest tåler å møte
krav i ulik grad, og sammen med Teater
Manu fikk de prøve seg på Shakespeare
som er en viktig litterær person på lik
linje med Ibsen. Et enklere stykke, betyr
det at stykket automatisk vil være bedre
for det brede lag av døve? Hvem er så det

brede lag av døve? Disse ungdommene
representerer en ny og spennende genera
sjon som fortjener å finne sine plasser
blant det brede lag av døve på sine egne
måter og på sine nivåer. Takk til dere for
at dere våget dette. Ungdommer flest er
åpen for å prøve ut det aller meste, og det
å stå på scenen i et krevende Shakespea
re-stykke sammen med andre medskue
spillere, og å reise på turne er en flott pre
stasjon som det står respekt av. De fikk
tillit hos Teater Manu som hadde tro på
dem og deres potensiale, og dette synes
jeg kom frem på scenen. Det viktigste er
at de forhåpentligvis fikk tillit til seg selv,
sine talenter og sine drømmer.

Jeg er ingen dramaturg og ei heller
teateranmelder, men jeg er en som vet at
ungdommer kan og vil møte sine drøm
mer på forskjellige måter. Jeg synes deres
prestasjon i «Stormen» er beundringsver
dig, og all honnør til dem for å også tørre
å stå i stormen.

Deaflympics i Taipei er over - hva nå?
Av Unni Helland

Først vil jeg gratulere
Trude Raad med gode
prestasjoner i Deaflym
pics i Taipei. Jeg er stolt
over at hun er norsk!

Som alle vet fikk ikke
kvinnelandslaget i

fotball delta i Deaflympics. De som kjen
ner meg vet at jeg ble veldig skuffet over
dette.

Fortsatt forstår jeg ikke hvorfor Norges
Døveidrettsutvalg (ND!) valgte å satse
på en gruppe aldrende bowlingsspillere
fremfor en gruppe med unge fotballspil
lere. Bortsett fra å sende Trude Raad,
gjorde de et valg - nemlig å satse kort
siktig. Var det et riktig valg? Etter min
mening er svaret nei.

Vi har sett at Norges Idrettsforbund,
etter innstilling av Norges Friidrettsfor
bund, valgte å gi unge utøvere sjansen
i OL i Beijing 2008, bl.a. Christine
Vukicevic og Ezinne Okparaebo, selv om
de visste at disse to ville havne langt nede
på resultatlistene. Meningen var å gi dem
erfaring slik at de ble bedre rustet til
neste olympiade. Jeg har foran to Deaf
lympics på rad fått høre av NDI at vi har
for mange unge spillere på kvinneland
slaget og at det er bedre å tenke på neste
Deaflympics. Er ikke NDI klar over at
jenter ofte slutter i idretten tidligere enn
gutter? Jenter er mer pliktoppfyllende og
prioriterer i perioder utdanning og det å
få barn. Vi må derfor regne med at det
alltid vil være mange unge spillere på
kvinnelandslaget fremover. Jeg frykter
for at vi foran neste Deaflympics i 2013

får samme beskjed fra NDI: «Det er for
mange unge spillere på laget. Tenk heller
mot neste Deaflympics».

La gå at døvelandslaget for kvinner ikke
har spilt kamper på Il-bane på lang
stund. Men foran Deaflympics i Taipei
hadde vi minst 10 spillere med erfaring
fra Il-fotball fra spill med sitt hørende
lag. Vi må huske at det ikke er mange
døve i Norge som spiller fotball. Vi
kan ikke forvente at laget skal bestå av
20 spillere av høy klasse. Selv med 10
spillere av god klasse, supplert med 10
andre spillere, kan Norge oppnå gode
resultater. Det har vi sett i futsal EM
og VM. Vi har også sett i døvemester
skap i fotball at det finnes flere spillere
med gode basisferdigheter som kan heve
Norge på Il-bane.
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Jeg synes ikke at NDI har gjort en god
innsats i å få med flere norske utøvere
i Deaflympics. Når det gjelder kvinne
landslaget i fotball så har det ikke vært
et samarbeid mellom døvefotballen og
ND!, det har heller ikke vært oppfølging
fra NDI sin side. NDI mente først at

kvinnelandslaget ikke var gode nok i De
aflympics, senere snudde de men da var
det for sent. Skaden var allerede skjedd,
Norges Idrettsforbund hadde fått høre
om NDI sitt opprinnelige synspunkt. Jeg
spør meg selv om hvor stor innflytelse
NDI egentlig har i sin egen idrett?

Jeg sier som Jonny Olsen har sagt flere
ganger; det er døve selv som må be
stemme i døveidretten, ikke hørende.
Jeg er spent på hva slags arbeid NDI og
idrettslagene for døve gjør fremover for
døveidretten. Vi bør ha som et mål å
sende mange utøvere fra Norge til neste
Deaflympics i London 2012!

19 år, døv, og m.edlem. av
Oslo bispedøm.m.eråd!
helge.herland@doveforbundet.no

Ved høstens stortingsvalg, var det også valg av lokale menig
hetsråd - og i Oslo også et prøveprosjekt med direkte valg på
bispedømmeråd. En av de seks som ble valgt inn i bispedøm
merådet er student Marius Berge Eide. Han bryter en ny barri
ere for døve, fordi han er den første døve som blir valgt inn i et
bispedømmeråd på demokratisk vis. Der vil han blant annet få
selskap av døvekirkens representant. Det blir altså to døve som
skal styre det kirkelige arbeidet i landets hovedstad.

- Hvordan klarte du å bli valgt inn i et
bispedømmeråd som ellers består av godt
voksne mennesker i høye stillinger?
- Jeg regner med at mange unge har
stemt på meg. Som ung har jeg en annen
innfallsvinkel til sakene enn de godt
voksne i rådet. Jeg er ikke redd for å
kritisere urettferdighet og vil arbeide
for et åpent og inkluderende kirkesam
funn som gir rom for åpenhet og ulike
menInger.
- Hvor står du i debatten om homofile
prester og deres rett til å leve i partner
forhold?
- Det sier jeg klart ja til. Vi kan ikke tol
ke Bibelen ord for ord, slik den ble skre
vet for 2000 år siden. Da vil vi få mange
«rare» svar. Jeg ser ikke noe problem i å
ansette homofile prester og de må få leve
ut sin kjærlighet. Kjærlighetsbudskapet
står sentralt i Bibelen. Den norske kirke
er enige om å være uenige i denne saken,
og det standpunktet vil jeg respektere.
Oslo Døvekirke er Marius sin kirke, der
føler han seg hjemme. Der har han hatt
oppgaver i ungdomsarbeidet, bidratt på
gudstjenester og konfirmantleirer.
- Hva har bispedømmerådet ansvar for?
- Vi styrer økonomien og den strategiske
planleggingen i bispedømme. Vi anser
ter prester og har i gang mange ulike

prosjekter. For meg er kirkens ungdoms
arbeid spesielt viktig, det er viktig at
ungdommene blir tatt på alvor i kirkens
arbeid.
Dette utdyper han i sin egen presenta
sjon på Den norske kirkens sider, der han
blant annet skriver:
«Som en ungdomsrepresenranr vil jeg
arbeide for å la unge i kirken bli sett og
hørt. For meg er det særdeles viktig at
det gis rom for alle i kirken, slik at alle
kan bli møtt med åpenhet og respekt.
Kirken er et fellesskap av og for troende,
men jeg betrakter ikke det som om vårt
kirkesamfunn lever utenfor resten av
samfunnet. Jeg betrakter det som om
kirkesamfunnet og resten av storsamfun
net er avhengige av hverandre. Jeg mener
kirken bør synliggjøre seg selv mer gjen
nom gode tiltak som OsloHIMMEL og
Gatepresten for ungdom.

For ungdom er det viktig at de kan føle
tilhørighet til kirken. Ungdomstinget
2008s resolusjon 4, «Hæ, er du kristen»
understreker ar kirken ikke bare skal
ha «kule happeningen), men også spre
budskapet om hva kristendommen står
for. Kirkens utfordring er å vise unge at
kristendommen fortsatt er dagsaktuell.
Jeg ser meg enig i dette og jeg ser på

bispedømmerådsvalget som en mulighet
for å markere ungdoms behov i kirken.»

- Jeg er for et skille mellom star og kirke.
Partipolitiske holdninger skal ikke
påvirke kirkens beslutninger, men det er
viktig at kirken fremdeles gis en særstil
ling blant trossamfunnene i Norge. Hele
vår kulturarv bygger på kristendommen
og kongen har selv ønsket å fortsette som
kirkens overhode. Derfor blir jeg skuffet
når både Skådalen- og Vetland skoler
sier nei til julegudstjenester og andre
tradisjonelle gudstjenester for elevene.
Døvekirken står sterkt blant døve og det
bør nye generasjoner døve også få ta del
i, så kan en gi fritakelse for de elevene
der foreldrene sier nei til gudstjenestene.
Når det er sagt mener jeg at skolene også
gjerne må besøke moskeer og andre tros
samfunn slik at elevene utvikler kunn
skap og respekt for andres tro.
- Hva studerer du på Universitet i Oslo?
- Fysikk.
- Da må du ha et bra hode!
- Ja, jeg håper jo det, ler Marius. - Jeg
håper å kunne jobbe som forsker og
drømmen er å få arbeid på Andøya, der
de driver med rakettoppskyrning, smiler
Oslo-gutten som holder med Stabæk på
fotballbanen!
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Noen ganger når vi kommuniserer er vi ikke tydelige på hva vl egentlig vil snakke om.
Spesidt noen mennesker har en tendens til fortelle noe ved å starte med mye bakgrunns
informasjon først før de ril slutt kommer til poenget. Men også mellom ulike språk er det
forskjell på hvordan de «leverer» informasjon i forhold til viktigheten av et tema.

Her ble ikke bare et ledd
flyttet frem til begynnelsen
av setningen, men resten av
ordrekkefølgen ble også foran
dret. Og dette er en forskjell
til NTS: når vi topikaliserer
vil tegnrekkefølgen i resten av
setningen som oftest ikke en
dre på seg når vi flytter et ledd
fremover. Se på for eksempel:

1. Jeg kjøpte en kjole i går.
2. I går kjøpte jeg en kjole.
3. Kjolen kjøpte jeg i går.

1. JEG LGAR KJOLE KJØP
2. LGÅRJEG KJOLE KJØP
3. KJOLE LGÅR JEG KJØP

eksempel de allerede nevnte
norske setningene en gang til:

Dermed er det ofte lett på
NTS å vite hva den andre
snakker om, såfremt man har
fått med seg begynnelsen av
det han eller hun sa.

Litt av det samme kan vi
faktisk også finne på norsk.
Jeg kan for eksempel si: «Jeg
kjøpte en kjole i går.» Eller vi
kan forandre på rekkefølgen
for å gjøre tydelig hva som er
viktig for oss, slik som «I går
kjøpte jeg en kjole.» som fo
kuserer på hva jeg gjorde i går,
eller ~,Kjolen kjøpte jeg i går.l'
for å sette kjolen i fokus, som
da også får en bestemt form.

Noe lignende kan vi også finne
i talespråk, slik som i Manda
rin kinesisk.

Hovedforskjellen til norsk
tegnspråk er at i NTS er bru
ken av topikalisering en viktig
del av grammatikken som er
hyppig brukt på alle mulige
ledd. I tillegg så ser vi også en
forskjell på hva som skjer med
ordrekkefølgen i norsk i for
hold til tegnrekkefølgen i NTS
når vi topikaliserer. Ta for

Vi topikaliserer i norsk
tegnspråk ved å flytte det som
skal topikaliseres (altså settes
i fokus) frem som første ledd
i en setning, avsnitt, eller til
og med en hel tekst. Samtidig
bruker vi øyebryn (ofte hevet)
og blikk (for eksempel blikk
kontakt med sarntaleparme
ren) som markører for at dette
leddet er topikalisert. Det
er med andre ord en kombi
nasjon aven forandring av
tegnrekkefølgen og en bestemt
mimikk som gjør at vi vet i
NTS hva som er temaet i kom
munikasjonen.

Norsk tegnspråk har et veldig
effektivt virkemiddel for å si
kre at folk vet hva du egentlig
vil snakke om: topikalisering.
Vi topikaliserer når vi vil sette
noe i fokus og gjøre tydelig at
det er dette som er temaet i en
setning, et avsnitt eller en hel
tekst.

Hva er det du snakker om?
- hvordan vi gjør tydelig hva vi vil fokusere på
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Verven venn, kollega eller slektning og få flotte premier

•NORGES
DØVEFORBUND

flFIRSTSTOP
www.firststop.no

BRI06ESTORE

RYCON AS
Ryensvingen 11 B, 0680 Oslo

TLf.: 23 24 45 20

Besøk vår WEB Shop på deafnet. ..
Her finner du mange gode gaveideer til slekt og venner - og ikke minst
deg selv! Topp produkter til fornuftige priser. Se selv og sammenlign!

Norges Døveforbund trenger flere medlemmer for åstå sterkere ivåre politiske
saker. Dertor oppfordrer vi alle våre medlemmer til ådelta ien vervekampanje.
Ved ålegge ned en liten innsats kan du vinne topp vervepremier - se deafnet.no
under "Verv en venn",
Du kan registrere vervingen direkte på hjemmesiden vår. Enkelt. Hvis du har
behov litt skriftlig bakgrunnsmateriale om hvem vi er, hva vi kjemper for osv, så

~,;;;;:II&I~;m har vi utarbeidet en brosjyre til dette formålet. Denne vil bli åfinne ilokallagene
etter påsken - eller du kan få den ved åhenvende deg direkte til oss i
administrasjonen.

9/2009 0l1edlemsblad for J\(sJrges 'Døveforbund døves TIDllJ>KJl.!1"1 35



SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Stavanger Døve idrettsforenings
75 års jubileum

Her har man samlet en fin bukett tidligere ledere av Stavanger Døves Idrettsftrening, fra venstre foran Gerrit de Haas, Gunvald Gjedrem, Geir Age
Sinnes og Oddbjørn Vågen. Bak fra venstre Hedvig Sinnes, Tor Inge Gausnes, Kristin Martinsen, Håkon Hetland og ArnulfPedersen,

I september feiret Stavanger Døves
Idrettsforening sitt 75 års jubileum. Den
idrettslige markeringen skjedde med et
terrengløp for alle aldre. Der løp Petter
Sørensen raskest i den 2 km lange løypa
for veteraner, mens Håkon Bollestad vant
den åpne klassen for menn på 4 km. I
kvinneklassen vant Tone Rørstad 2 km,
på en tid som ville gitt henne 2. plass i
herrer veteran, mens Mariane Rosland
vant l km.

Festmiddagen ble holdt på Radisson SAS
Hotell, med et program spekket av god
biter. De tidligere lederne av idrettsfore
ningen ble hedret med roser.

Det var utdeling av hederstegn til Kristi
Vuorimies, Astri Garagso og Ine Lorent
zen. Gamle videoer og historiefortelling
om de gode, gamle dagene ble nydelig
fortalt. Kvelden ble avsluttet med en hu
morfylt revy, som ble framført av 5 unge

og talentfulle skuespillere. Og menyen?
Jo, tapas, katalan pudding og pannaeotta
som dessert, en delikatesse for de fleste.

Stavanger Døve-idrettsforening var glad
for at de fikk besøkte på festen av Stavan
ger Kommune ved Per A. Thorbjørnsen,
Rogaland Idrettskrets ved Ingunn Vika
og Stavanger Idrettsråd ved Jørn Vølstad.
Til sammen var det 84 feststemte som
tok del i jubileumsmiddagen.
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Sport

Svømming
20. - 26. juni i Dortmund, Tyskland.
21 land er påmeldr, bare Sverige fra
Norden.

Futsal
skulle vært arrangert i Latvia i novem
ber, men Latvia har trukker seg som
arrangør. Sannsynligvis overtar Sveits
og mesterskapet blir gjennomført i
Ziirich i november.

Badmintom
21.- 28. august i Sofia, Bulgaria. På
meldingsfristen er 30. november.

Europa
mesterskap 2010

Bowling
14. - 22. mai i Aten, Hellas. 30 land
er påmeldt, også Norge.

Terrengløp
23. - 24. april i Baile Felix, Romania.
10 land er påmeldt, bare Finland fra
Norden.

Beste unge spillere

De to beste, unge spillerne under
døvemesterskapet i forball i Bergen i
okrober, Julian Standal og Ane Serine
Dimmen.

Døveidrettsseminar
Norges Døveidrettsutvalg har invitert
døveidrettslagene, representanter fra
særforbund og andre til dagsseminar 4.
desember på Ullevål stadion. Særfor
bundenes arbeid for døveidretten blir et
vikrig rema på seminaret. På programmer
står det ellers rema som: Deaflympics i
Taipei, arbeidet mot neste Deaflympics,
rolleavklaring mellom NDI og NIF og
paneldebatt om særforbundenes arbeid
for døveidretten.

Badminton

Hege Ulstein, Bergen, er av Norges Bad
mintonforbund tatt ut til talentgruppen
U15, altså de som er 15 år. Hege synes
dette er Bott. Hun satser blant annet på
EM for døve i 2010. Hun spiller turne
ringer både i Norge og i utlandet og har
gode resultater å vise til. På bildet spiller
hun mix double sammen med Mads
Janvid.

Hafjell-helg for barn og unge
Oslo Døves Sportsklubb er ute med et
fantastisk flott tilbud til barn fra 4. til
10. klasse som er medlemmer av klub
ben. For bare kr. 450 får barna opphold
på sportsklubbens flotte hytte med
måltider, heiskort for lørdag og søndag.
Da blir det mulig å prøve seg slalom,
snowboard, twin tip, med instrukrører i
alle grener.
Se mer informasjon på www.odsk.no

lEresmedlemmer

Arne Olav Løvik var den andre som ble
utnevnt som æresmedlem. Det passet
nok eksrra bra fordi han i år feirer 30 års
jubileum som maratonløper. Han løp i år
Stavanger Maraton på tiden 3.43.12 og
det var han selvsagt svært fornøyd med.
Hans beste maratontid er fra 1984, da
han løp Stavanger Maraton på 2.43.03.
Han har løpr 77 mararonkonkurranser
og han har fullført alle løp han har stilt
opp J.

Geir Age Sinnes ble utnevnt til æresmed
lem i Stavanger Døves Idrettsforening.
Her sammen med foreningens leder Ken
neth Ommundsen. Geir Age har prestert
flotte resultater i en rekke idrettsgrener
og også gjort en betydelig administrativ
innsats for laget.
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Psykisk helse
hos barn og unge i Norge

Av: Annicken Martinez-Aasen, Sigrid Kjuus og Randi Snefjellå.

Forfatterne arbeider ved Enhet for barn og unge

ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse.

Sigrid Kjuus. Annicken Martinez-Aasen.

• Hva menes med psykiske plager hos barn og unge?

• Foreldre er gjerne usikre på hva som er vanlig og ikke vanlige plager
hos barn og unge.

• Det kan også være vanskelig å vite hvor alvorlige plager barna må ha
for at man skal oppsøke behandling.

• En tommelfingerregel kan være at man bør søke hjelp, dersom de psykiske
vanskene skaper store og vedvarende problemer i hverdagslivet.

Det er vanlig å ha
det vanskelig
Norske barn og ungdom er blant de
friskesre i verden. I følge tall fra Folke
helseinstituttet er det likevel så mange
som 15-20 % av alle barn og unge i
Norge, som har en eller annen form for
psykisk lidelse eller vanske. Ungdom
plages oftere av psykiske vansker, enn
barn i førskolealder. Det er usikkert hvor
mange i gruppen barn under tre år som
har plager. De mest utbredte psykiske
lidelsene blant barn i alderen 7 - 9 år er
adferdsproblemer, angstlidelser, ADHD
og depresjon. Flere gutter enn jenter har

psykiske vansker i denne aldersgrup
pen. Etter pubertet er bildet snudd og de
vanligste lidelsene er angst, depresjon,
adferdsforstyrrelser og ADHD. I denne
aldersgruppen er jentene mest plaget.

Klinisk erfaring
Hørselshemmede barn og unge som
kommer til Enhet for barn og unge ved
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk
helse (NSHP), harde samme psykiske
vanskene som andre barn. Forskjellen er
at de har redusert hørsel, bruker tegn
språk, eller har foreldre som er tegn
språkbrukere. Generelt sett kan vi si at de

opplever de samme vanskene som andre
barn og unge. Gjennom vår treårige
praksis ved enheten, ser vi likevel noen
særegne trekk ved vår gruppe som kan
være nyttig å si noe om.
Det er viktig å understreke at våre
erfaringer ikke nødvendigvis sier noe om
hørselshemmede barn og unge generelt.
Vår erfaring er basert på våre møter med
familier som strever og som oppsøker oss
fordi de ønsker oss som samarbeidspart
nere i en vanskelig periode i livet. Våre
erfaringer er basert på hvordan barn og
unge som er hørselshemmede og som
samtidig strever, beskriver hverdagen sin.
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Tunghørte
Skole, familie og fritid
Ut fra vår kliniske erfaring ved Enher for
barn og unge, ser vi at barn og ungdom
som er tunghørte, strever med å få andre
til å forstå hvordan de har det. Særlig
skolesituasjon kan være krevende for
denne gruppen. De går ofte integrert og
bruker mye energi på å få med seg hva
som blir sagt. De kan være den eneste
eleven ved skolen som er tunghørt, og
lærere kan ha lite erfaring med å bruke
hørselstekniske hjelpemidler. Barna kan
tro ar det å være utslitt er en del av det
å gå på skolen. Disse opplevelsene kan
noen barn og unge også oppleve hjemme
i familien. Det kan være vanskelig for
familien å forstå hvord~n det er å ha et
hørselstap. Videre kan det være slitsomt å
alltid måtte ta hensyn til et familiemed
lems reduserte hørsel i en hektisk familie
hverdag. Vi ser at mange tunghørte barn
og unge, er redde for å ikke være som
andre og redd for å virke dumme. Sosialt
sett kan noen bekymre seg mye for å
være annerledes og mange skjuler sin
hørselshemming. Belastningene knyttet
til skole, familie og det sosiale, kan bli så
store at de fører til psykiske vansker. Der
som barnet eller ungdommen har vært i
det «hørende» hjelpeapparatet ser vi ofte
at hørselstapets betydning for barnets
psykiske vanske har blitt undervurdert
og tillagt andre forhold.

Barn og unge som bruker
tegnspråk
Vår erfaring er at barn og ungdom som
oppsøker vår enhet og er tegnspråk
brukere, ofte har færre voksne de kan
henvende seg til. Dette kan gjøre dem
mer utsatt for vansker, siden det er færre
som kan fange dem opp dersom de har
det vanskelig.

Skole og familie
Dersom tegnspråklige barn eller ungdom
går integrert på skoler, hvor det er få eller
ingen andre tegnspråklige barn, ser vi
mye ensomhet og isolasjon. I tillegg har
vi erfart at barnet eller ungdommen blir
undervurdert og at det i visse tilfeller
forventes mindre fra elevene faglig sett.
Andre ganger ser vi at tegnspråklige barn
og unge som går integrert og som har
lærevansker, ikke blir riktig eller tilstrek
kelig utredet. Dette kan medføre at de

Psykisk helse
heller ikke får riktig tilpasset undervis
nIng.

I familier hvor barnet eller ungdommen
er den eneste tegnspråkbrukeren, ser
vi at en del unge føler seg ensomme og
av og til ekskludert. De har som regel
best kontakt med mor i familien og lite
kontakt med storfamilien, grunnet kom
munikasjonsvansker. Foreldre kan streve
med å ha oversikt over hva ungdommene
gjør på fritiden. På grunn av språklige ut
fordringer, har de også vansker med å bli
kjent med ungdommens venner. Dette
fører til at en del tegnspråklig ungdom
er mer overlatt til seg selv og at foreldre
har mindre styring med hva som skjer i
ungdommens liv.

Venner og fritid
Vår kliniske erfaring er at mange tegn
språkbrukende ungdom som har oppsøkt
Enhet for barn og unge synes det til tider
er krevende at miljøet er så lite. Rykter
spres raskt og det kan oppleves som en
veldig belastning at «alle vet alt» om deg.
Flere kan føle seg mobbet og utstøtt i pe
rioder. Det er ikke så lett å bytte venner
og flere ungdom føler lett at de har fått
en rolle de ikke kommer seg ut av. Ung
domsmiljøer preget av lite voksenkontroll
kan være tøffe, og for noen ungdom kan
dette være destruktivt.

Tegnspråklige foreldre
Generelt sett kan vi si at døve foreldre
opplever de samme utfordringene som
hørende foreldre. Likevel ser vi av og til
at noen tegnspråklige foreldre opplever
ekstra utfordringer i møte med «hørende»
skole og hjelpeapparat. Bruk av tolk i
ulike møter kan være en krevende situa
sjon, og det er lett at det oppstår misfor
ståelser. Detsom barn har det vanskelig
på skolen, er det spesielt viktig med
et godt samarbeid mellom foreldre og
skole. Når foreldre og skole har et dårlig
samarbeid, kan barnets vansker øke. Vår
erfaring er at samarbeidsproblemer ofte
skyldes kommunikasjonsvansker.

I møte med hjelpeapparatet kan vi se noe
av det samme. Døve foreldre møter som
oftest behandlere som ikke har kjennskap
til døve eller tegnspråk, og foreldre kan
i verste fall føle seg misforstått, feiltolket
og av og til mistenkeliggjort. Dette kan

føre til at barnet og familien ikke får den
hjelpen de trenger og har krav på.

Enhet for barn og unge
Enhet for barn og unge har drevet
klinisk virksomhet siden l. februar 2007.
Vi tilbyr poliklinisk hjelp til hørselshem
mede barn og unge som har psykiske
lidelser, i aldersgruppen O- 18 år. Tilbu
det omfatter også barn med kombinerte
sansetap, samt familier med hørsels
hemmede foreldre og hørende barn.
Tjenestene tilbys i størst mulig grad ved
hjelp av tegnspråk og/eller andre aktuelle
kommunikasjonsformer. Vi tilbyr utred
ning, diagnostisering, og behandling av
ulike psykiske lidelser. Behandlingen gis
i form av individuelle samtaler, familie
samtaler, foreldreveiledning, og bistand
ved møter med for eksempel skole og
andre samarbeidspartnere. Vi yter også
konsultative tjenester og bistår klientens
lokale hjelpeapparat med hørselsfaglig
veiledning og konsultasjon. Tilbudet er
landsdekkende.

For å få hjelp fra Enhet for barn og unge,
må man gå via fast1egen, som i sin tur
sender en henvisning til lokalt psykisk
helsevern for barn og unge (BUP). BUP
kontakter deretter oss, og sammen kom
mer vi fram til hvordan vi kan gi et best
mulig tilbud.

Flytter du?

Husk å gi beskjed til
ooss pa e-post:

medlem@doveforbundet.no
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