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Rema 1000 Oppsal og Peppes Pizza i Nydalen har 
gjort det de fleste andre bare snakker om. De har 
inkludert døve ungdommer blant sine ansatte, slik at 
de får arbeidspraksis mens de tar videregående skole. 
Slikt som er vanlig for hørende ungdom, men som har 
vært stengt for døve. Sjefen og de andre ansatte har 
tatt utfordringen. Ungdommene viser med entusiasme 
og vilje at de klarer oppgavene. De har holdninger til 
arbeidslivet som lover godt for fremtiden. De må ha 
hatt gode læringsmiljøer på Vetland skole og Sanda-
ker videregående skole. Vi ser at kundene takler døve 
ansatte på en naturlig måte. De fleste nordmenn vil 
hverandres beste. De fleste ønsker et fargerikt felles-
skap, med mangfold, der det er plass til 
alle.  Rema 100 Oppsal og Peppes pizza 
i Nydalen har gått foran og vist vei. De 
fortjener årets julestjerne.

På NDFs arbeidslivsseminar traff vi nye 
venner. Mange av deltakerne var innvan-
drere. Vi har tall som viser at det er ca 
500 døve innvandrere i Norge. De utgjør 
en stadig større gruppe blant oss døve, og vi ønsker 
dem hjertelig velkommen. Som et av verdens rikeste 
land skulle det bare mangle at vi ikke tar imot dem. 
Det er sterkt å møte Norhassan Zaher som har rømt 
fra Afghanistan gjennom to verdensdeler for å komme 
fram til steinrøysen vår her i nord. Det eneste han 
ønsker er å få bo i et land med fred og trygghet. Han 
vil lære seg språket og få seg arbeid slik at han kan bli 
selvforsørget. Men får han mulighet til det?
Hvilken opplæring tilbyr vi døve innvandrere? Vi 
hørte på historiene til de som er bosatt i Trondheim 
og Bergen, og vår konklusjon er klar; opplæringen de 

Et felles ansvar
får er for dårlig og tilfeldig. Kanskje gir Oslo kommu-
ne et bedre tilbud på sin vokseopplæringsskole? Det 
vi vet er at etter flere år i Norge må døve innvandrere 
ha lært seg norsk tegnspråk slik at de for eksempel 
kan bruke tolketjenesten. De må ha en sikker kom-
munikasjonskanal. De må ha tilegnet seg kunnskaper 
om norske samfunnsforhold slik at de kan bruke de 
demokratiske rettighetene vi har i landet.

Den grunnleggende språkkunnskapen bør de få ved 
to års undervisning ved Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve. Der er de i et språkmiljø hele døgnet. 
Kunnskapene derfra kan brukes til å hente videre 

kompetanse fra den utdanningen de 
kommunale voksenopplæringsskolene 
kan tilby. 

De største døveforeningene bør vurdere 
egne tiltak for innvandrere. Det kan være 
alt fra kurs i norsk kultur med skikk og 
bruk, forelesninger og egne grupper der 
det kan drives erfaringsutveksling, det 

som kalles for likemannsarbeid. NDF bør vurdere 
om det skal opprettes et eget utvalg for innvandrere. 
Det er svært få med innvandrerbakgrunn å se på våre 
sentrale organisasjonsmøter og ellers i det organiserte 
foreningsarbeidet. Det er kanskje ikke så rart, for 
mange kommer fra land der organisasjonsarbeid og 
foreninger står langt svakere enn hos oss. Derfor bør 
vi legge forholdene særskilt til rette.   

På vegne av styret og ansatte i Norges Døve-
forbund ønsker vi alle en riktig god jul!

Rema 1000 Oppsal 
og Peppes pizza i 
Nydalen fortjener 
årets julestjerne

Helge Herland
redaktør
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Stavanger
helge.herland@doveforbundet.no

Stavanger Døvesenter  
med topplokaler!
Det gamle, kalde og nedslitte huset til Stavanger Døvesenter er blitt som et helt nytt hus. Loka-
lene har vært stengt i nesten ett år under ombyggingsarbeidet. 24 millioner kroner er investert i 
huset, og det nesten uten å oppta lån. Hvordan er det mulig?

seg av dette, de andre leilighetene er solgt på det åpne marke-
det.
- Det betyr at døvesenteret må betjene gjelden på huset i form 
av kontorleie og utleie av forsamlingslokalene i årene fremover, 
forklarer Lars Aksel.
Han er med rette stolt over at huset er tilrettelagt for rullestol-
brukere. Det er heis fra 1. etasje og til foreningens storsal i 2. 
etasje, og de som eier leilighetene i 3. og 4. etasje kan ta heisen 
videre opp, andre har bare adgang til de to nederste etasjene. Vi 
fulgte unge Arnstein Overøye, som er medlem av prosjektgrup-
pen, på omvisning i huset. I 1. etasje, eller kjelleretasjen, er det 
tekniske rom, et hobbyrom med god plass til 20 voksne, rom til 
museum, lager, stort felles kontor for alle underavdelingene, et 
kjempeflott styrerom og et kontor for daglig leder som er stort 
nok til at man kan sette poteter der! Det er også garderobe med 
toaletter og dusjer, slik at medlemmene kan løpe eller sykle til 
og fra møtene.

I 2. etasje er storsalen med kjøkken, garderobe og toaletter. 
Storsalen bærer navnet med rette, den er på 159 kvadratmeter 
og er av brannvesenet godkjent til å samle 120 personer. Scenen 
er døvevennlig med god belysning og svarte vegger.
- De svarte veggene måtte vi ‹‹krangle›› lenge med arkitekten 
før hun aksepterte. Det var ikke lett for henne å forstå at døve 
trenger en god og rolig bakgrunn for å oppfatte tegnspråk best 
mulig. Når resten av salen er hvitmalt synes arkitekten at sce-
nen bryter veldig med helheten, men på det punktet la vi ned 
veto. Det var ikke rom for diskusjon, understreker Lars Aksel.
Funkishuset i Saudagaten ble bygget i 1935 og er verneverdig. 
Byantikvaren tillot derfor ingen endringer i byggets fasade.
- Fordelen med å ha leiligheter i de to øverste etasjene og 
organisere alt som et sameie er at vi slipper å betale alle utgifter 
på huset selv, nå har alle som bor i huset et ansvar for å dele på 
fellesutgiftene, avslutter prosjektleder Lars Aksel Berge.
Den kvelden vi besøker foreningen er det fullt av folk. Styre-
leder Oddveig Hansen smiler fra øret til øret, serverer gratis 
kaffe og deilig bløtekake og får mange klapp på skulderen av 
fornøyde medlemmer. 
- Vi hadde valget om vi skulle selge huset og kanskje bare leie 
lokaler et annet sted, eller bygge det helt om og få tidsmessige 
og moderne lokaler. Jeg kjenner medlemmene våre og vet at de 
aller helst ønsker å eie sitt eget senter og slik ble det. Jeg mister 

Huset til Stavanger Døvesenter ser fra utsiden ut som før.

- Vi satt igjen med 6 millioner netto etter å ha solgt omsorgsbo-
ligene til kommunen. Vi har solgt leiligheter i 2. og 3. etasje i 
døvesenteret – og stiftelsen har bedt om å få ett lån på ca 1 mil-
lion fra døvesenteret. Vi hadde et budsjett der vi skulle komme 
ut i balanse, men så forandret staten reglene for momskompen-
sasjon så da måtte vi låne tre millioner i banken for å komme 
helt i mål med ombygningen, forteller Lars Aksel Berge som er 
prosjektleder for byggearbeidet.
Han forteller at leilighetene i de to øverste etasjene er etablert 
som et sameie. Medlemmene fikk førsteretten til å sikre seg en 
leilighet til en litt rimeligere pris og to av medlemmene benyttet 

Salgsdisk med kjøkken, uten kaffe og vafler ingen døveforening!
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Stavanger

Innenfor dørene er det helt bygget om, her medlemmer i livlig prat i storsalen.

ikke nattesøvnen selv om vi må leve med litt gjeld, smiler 
Oddveig.
- Er du fornøyd med resultatet etter ombygningen?
- Ja, absolutt, det er blitt bedre enn jeg drømte om. For huset 
var så gammelt og jeg trodde ikke det kunne bli så flott. Det 
føles som om vi har fått et helt nytt hus. Hobbyrommet eller 
flerbruksrommet i 1. etasje kan vi bruke til kurs og møter 
i ungdoms- eller seniorgruppen. Storsalen kan vi bruke til 
de møtene som samler flest deltakere og vi kan leie det ut til 
private arrangementer, for eksempel til brylluper. Det er al-
lerede mange som har henvendt seg til oss, så vi håper på gode 
leieinntekter.

Oddveig Hansen er en type som sprer glede og optimisme. Hun 
tar ikke seg selv så høytidelig og kan spøke med det meste, og 
byr på ekte lun siddishumor. Det eneste som bekymrer henne er 
kommunen sine planer om å redusere det årlige driftstilskuddet 
til foreningen fra 233.000 til bare 160.000 kroner. Stavanger 
kommune sliter som andre kommuner med økonomien, men 
døvesenteret har vært i møte med politikerne og håper at de tar 
til vettet før kommunebudsjettet for 2011 blir vedtatt.
- Jeg vil skryte av den innsatsen som mange medlemmer har 
gjort for døvesenteret. Folk har stilt opp på dugnad og jeg har 
jobbet tett sammen med Lars Aksel Berge, Petter Sørensen og 
Tore Djuvik de siste 5 årene i styret. Nå ser vi resultatene og jeg 
gleder meg til årene fremover, bedyrer foreningslederen før hun 
skjenker nye kopper med kaffe og svarer på nye spørsmål fra 
medlemmer som sjelden gir slipp på sin leder når de er innenfor 
dørene.

Oddveig Hansen er styreleder og en 
jente med smittende godt humør!

Huset er tilpasset rullestolbrukere, 
her er prosjektleder Lars Aksel 
Berge på vei ned fra talerstolen.

Arnstein Overøye viser en gruppe medlemmer det nye, flotte styrerommet.
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Madagaskar

Tekst og bilder: Ivar Larsen Sveberg og Rune Anda

Prosjekt Madagaskar - en suksess
- men snart blir det problemer...?
Verden må se til Madagaskar, og lære av dem! mener Ivar Larsen Sveberg og Rune Anda som 
var på Madagaskar 20.-28. oktober 2010. Det var Ivars første og Runes sjette besøk der. For-
målet var å gå gjennom prosjektarbeidet som ble gjennomført fra 2004 til 2010 (organisasjons-
utvikling, tolkeutdanning og tegnordbok/DVD), og å diskutere det videre arbeidet.

Det er uhyre sjelden at 
nasjonale myndigheter på 
Madagaskar gir støtte til fri-
villige organisasjoner. Nesten 
alle er avhengig av støtte fra 
utlandet. 

Og verre er det nå som det er 
politisk krise på Madagaskar.
FMM (døveforbundet på 
Madagaskar) ble en levende 
organisasjon fra og med 2004, 
takket være viktig støtte fra 
NDF / Atlas-Alliansen.

Men snart blir det trolig 
slutt, for NDF og Atlas-
Alliansen besluttet i 2009 
at støtten til Madagaskar-
prosjektet skulle fases ut 
(avsluttes) i 2011.

Under vårt korte opphold på 
Madagaskar har vi hatt gjen-
nomgang av de tre prosjekt-
oppgavene fra starten i 2004 
og fram til i dag sammen 
med prosjektlederne og noen 
andre. Vi må si at de har vært 
svært dyktige og konkrete i 
prosjektarbeidet. 

Vi kan kort oppsummere hva 
som er gjennomført:

Bildet viser artikkelforfatterne sammen med elever og to døve lærere 
(Mandiby bak til venstre og Lucien til høyre) hos FMM (døveforbundet). 
Det var ikke plass for dem på døveskolen. Døveforbundet opprettet tilbud 
til «skoleløse» døve i tre byer, «Committee Base Rehabilitation» (CBR). 
Testprosjektet ble innført i Antananarivo (10 elever), Antalana (9 elever) 
og Toliara (10 elever) der elevenes reiseutgifter og lærernes lønn dekkes av 
FMM (så lenge det varer). Tilbudet startet i september 2010. 

Tolkeforbundet på Madagaskar ble opprettet søndag 31. oktober 2010. 
Forbundets navn er FMTTM: Fikambanan’ny Mpandikateny amin’ny 
Tenin’ny Tanana (gassisk), som betyr «Association of gassisk sign language 
intepreter». Presidenten heter Noro Aina. De skal ha generalforsamling 
annethvert år. Tolkeforbundet er ikke ansvarlig for tolkeutdanning. Det 
er det FMM (Døveforbundet) som tar seg av. Tolkeprosjektet (FMM) 
behøver flere kurs og det er behov for enda flere tolker.

Tolkeutdanning:
FMM har møysommelig 
bygget opp et godt program 
for tolkeutdanningen, med 
gode lærerkrefter. Før hadde 
Madagaskar 5 mannlige tegn-
språktolker – alle i hovedsta-
den (se det lille bildet nederst 
på siden). 
Nå har FMM 35 godkjente 
tegnspråktolker, spredt over 
hele landet. 
Tolketilbudet ble stoppet i 
2010 fordi den økonomiske 
støtten fra NDF/Atlas-Allian-
sen ble dramatisk kuttet. 
Isteden underviste FMM 20 
hørende på en ukes kurs til å 
bli såkalt «hjelpere». De har 
sine faste jobber i sykehus, of-
fentlige kontorer osv. og kan i 
dag hjelpe døve som er innom 
disse stedene, ikke som tolk 
men som «hjelper». 
Kutt i støtten kom altfor 
tidlig, for FMM var absolutt 
ikke ferdig med å få flere 
hørende til å utdanne seg som 
tegnspråktolker som er viktig 
blant annet for framtidens 
døve som skal inn på hørende 
skoler på hjemstedet.

Tegnordbok/DVD:
FMM utga 2010 to tegnord-
bøker med tilhørende DVD, 
laget av 35 kvinner og 32 
menn, de aller fleste døve. 
Bøkene er allerede blitt veldig 
populære! Disse er spredt over 
hele landet; alle døveskolene 
har fått det, og alle lokale 

5 menn ble i 1998 godkjent som 
«døvetolker» på Madagaskar.
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Madagaskar

Døve barn oppdages!

Sekretær Fatha (hørende) og 
Dimby, døv president i Madagas-
kar Døveforbund.

Døve barn på Akama, døveskolen 
i hovedstaden Antananarivo. Som 
vanlig, glad i å bli fotografert.

Under en høytidelig seremoni 
i  Antananarivo med middag 
sammen med ca 20 personer, 
 signerer FMM-leder Dimby 
kontrakten mellom NDF og FMM 
2010-2011 onsdag 27. november

Mandag 1. november var det 
NDF-leder Hanne Kvitværs tur 
til å signere kontrakten, her på 
NDF-kontoret i Oslo. 

døveforeninger pluss flere 
forbindelser. Disse skal brukes 
i mange sammenhenger, også 
i tegnspråkundervisning. 
Fra 2012 kan det bli slutt 
på veiledning fra FMM, og 
likeså slutt på distribusjon av 
ordbøkene.
* FMM har planer om å 
opprette egen hjemmeside på 
internett, der de blant annet 
skal legge ut tegnordbok, som 
skal være lett tilgjengelig for 
alle. Hvis kutt i 2012 kan 
denne siden forsvinne.
* FMM har planer om å fort-
sette utvikling av tegnspråk 
på Madagaskar. De innsam-
lede over 3.000 tegn er bare 
begynnelsen. Men blir det noe 
av det?

Organisasjons-
utvikling:
Dimby og Fatha (bildet under 
til venstre) har i dag omfat-
tende styring av hele systemet, 
program, kurs, reisevirksom-
het. Alt i kontakt med de 
lokale døveforeningene (før 7, 
nå snart 16 klubber). De har 
landsmøte hvert 4. år.
En levende FMM har de siste 
årene hjulpet mange døve, 
og fått flere til å utvide sine 
kunnskaper om døves rettig-
heter og muligheter, og mye 
annet, alt ved hjelp av støtte 
fra NDF / Atlas-Alliansen.
Nå som FMM har kommet 
langt og blitt kjent på Mada-
gaskar, vil man gå videre, 
blant annet for å samarbeide 

mer og bedre med flere aktu-
elle kontaktparter: Malagasy 
Lutheran Church, Christian 
Blind Mission, Handicap 
International o.a. 
Det spesielle FMM opplever 
når de besøker døveforenin-
ger er at myndighetene kom 
med liste over døve barn på 
stedet som ikke går på skole! 
Her har FMM også en viktig 
funksjon for døveskolene.

Super-seminar 
ønskelig
FMM ønsker et stort seminar 
der flere parter diskuterer 
felles saker og hvordan de kan 

samarbeide videre. 
FMM mener stadig at sam-
arbeid om felles saker er 
viktig!

Deltakere på seminaret kan 
for eksempel være:

FMM, FLM, Det norske 
misjonsselskap, CBM, NDF, 
Atlas-Alliansen, Norad, Den 
norske ambassaden, høre-
sentraler, Helsedepartementet, 
Ministry of Population, Ut-
danningsdepartementet o.a. 
Kanskje et slikt seminar kan 
bli gjennomført i juni 2011?

Fra lørdag 23. til søndag 24. 
oktober var vi på besøk hos en 
av de lokale døveforeningene 
på Madagaskar, på øya Sainte 
Marie. 
Der møtte vi den døve fore-
nings lederen Bartho. Med sin 
moped har han kjørt gjennom 
hele øya og funnet og registrert 
16 døve barn og ungdommer 

Sainte Marie sin døve forenings leder 
Bartho (til høyre) med sin kone 
(også døv), og en av sine 3 barn.

som ikke går på skole! Denne 
opplysningen førte til at Ivar 
Larsen Sveberg kom på å sette 
igang en innsamlingsaksjon 
for å få dem til døveskole! Det 
koster bare kr 115 pr måned pr 
barn for skolegang, materiell, 
mat og internattopphold. 
Nå har det begynt å komme 
inn penger på konto nummer 
9775 15 92772, Skoletilbud til 
døve barn på Madagaskar, Ivar 
Larsen Sveberg, Storbakken 
130, 7650 VERDAL. 
Dette er et supplement til det 
som allerede samles inn til 
døve skolebarn via prostiprest 
Terje Johnsen. Ivar vil gjerne 
besøke døveforeningene i 
Norge og holde foredrag. 

8 av 16 oppdagede barn på øya Sainte Marie var med på møtet vi holdt 
søndag 24. oktober. Vi håper de endelig får tilbud om å få gå på døveskole!

Ivar kom 
med en liten 
gave til alle 

ca 160 elever 
på døveskolen 

Akama.
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Hva skjer med 
generalsekretærstillingen? 
Forbundsstyret mente det var for få søke-
re til den første utlysningen av stillingen 
og bestemte seg derfor for å annonsere 
stillingen på nytt. Vi ønsker en bredere 
søkermasse å velge blant.

Må man være døv for å bli 
ansatt i stillingen?
- Nei, men man må kjenne døve og dø-
veorganisasjonen. Generalsekretæren må 
selvsagt beherske tegnspråk. Jeg vet at det 
finnes døve som har kvalifikasjonene som 
kreves i jobben og ble veldig overrasket 
over så få søkere.  

NDF vil avslutte bistands-
engasjementet i Palestina og 
Madagaskar på tross av at 
prosjektlederne vil fortsette. 
Hvorfor vil NDF avslutte?
- Vi har brukt mange ressurser på 
arbeidet. Vi har jobbet med å bygge opp 
døveforbundene i de to landene i mange 
år. Etter hvert kommer vi til et tidspunkt 
der landene selv må overta ansvaret. 
Dette samsvarer også med de signalene vi 
har fått fra Atlas-alliansen, som finansi-
erer prosjektene. Men på bakgrunn av de 
sterke reaksjonene til våre prosjektledere 
vil likevel forbundsstyret i sitt desem-
bermøte ta en ny runde på ønske om å 
forlenge arbeidet til ut 2015. 

Hvordan står det til med for-
bundsøkonomien?
- Den er ikke god, men litt bedre enn 
tidligere. Det skyldes først og fremst at vi 
har fått kjærkomne bingoinntekter. For 
første halvår utgjorde dette over en halv 
million kroner, og hvis andre halvår blir 
like bra kan vi nærme oss det vi mistet 
på automatinntektene for noen år siden, 
altså 1,5 millioner kroner. Vi trenger 
likevel mer økonomisk støtte og håper 
derfor at alle vil støtte juleaksjonen vår 
med en gave. 

Blir Døves Nordiske Råd 
(DNR) utvidet med Estland, 
Litauen og Latvia?
- Det er ingen konkrete planer om det, 
til det er tegnspråkene og kulturen for 
forskjellig – men det kan bli flere ar-
rangementer der vi trekker de tre baltiske 
landene med. Nå har Finland overtatt 
sekretariatet for DNR for de neste fire 
årene og det er en god løsning, for Fin-
lands Døveforbund er kanskje det for-
bundet med den sterkeste økonomien og 
de største ressursene i sekretariatet. DNR 
har den siste tiden arbeidet mye med 
spørsmål knyttet til tolk, utdanning og 
språk. I Danmark sliter dansk tegnspråk 
med å få anerkjennelse. I motsetning til 
Sverige, Finland og Norge som blant an-
net har samisk som minoritetsspråk har 
ikke danskene dette. Vi er derfor opptatt 
av å gi støtte til våre venner i Danmark.

Stiller du til gjenvalg i styret 
for WFD (døves verdensfor-
bund)?
- Ja, jeg har vært med i styret i 8 år og 
vil gjerne ta fatt på en ny fire års periode 
om jeg blir gjenvalgt på kongresssen i 
Sør-Afrika til sommeren. I WFD leder 
jeg komiteen som arbeider med å styrke 
økonomien. Neste styremøte er i januar i 
Costa Rica. 

Er det noe nytt om Språk-
rådets arbeid for tegnspråk?
- Ja, vi har hatt møte med Språkrådet og 
de annonserer nå ledig stilling, eller stil-
linger som tegnspråkkonsulenter. Kan-
skje er det bedre med to 50 % stillinger, 
enn en fulltidsstilling? Med to stillinger 
blir det tegnspråkmiljø, og med en tolk 
i tillegg vil språket bli synlig i miljøet og 
det kan bli et mer utviklende miljø for de 
som ansettes.

Du er ansatt i Stavanger 
 Døvesenter?
- Ja, jeg skal hjelpe dem i en 50 % stilling 
som rådgiver.

Betyr det at du slutter 
i Oljedirektoratet?
- Nei, jeg fortsetter i 60 % stilling der. 
Jeg vil ikke miste kontakten og det gode 
miljøet vi har på avdelingen i direktora-
tet. Det er viktig for meg å få impulser 
fra ulike jobbmiljøer.

Til slutt; hva ønsker du i jule-
gave for dine medlemmer?
- Flere saker, men må jeg velge bare en 
vil jeg si en tolketjeneste som fungerer 
24 timer i døgnet og som alltid klarer å 
tilrettelegge med tolk når vi trenger det!   

På tomannshånd med forbundsleder 
Hanne B. Kvitvær
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Nytt fra Norges Døveforbund

kompetansesenter får videreføre arbeidet 
med barneboka med et tilskudd på kr. 
205.000. 

To som kanskje ikke er like kjent i mil-
jøet er Mette Eid Løvås og Kjetil Sund. 
Løvås har fått godkjent sitt prosjekt om 
innvandreres situasjon med kr. 495.000 
og tittelen: ‹‹Tegnspråklig ressurs for nye 
innbyggere›› – et 3 årig prosjekt i regi av 
Møller kompetansesenter. Hun har job-
bet på Møller siden 1994, mye med lære-
midler og har vært prosjektleder for flere 
prosjekter i norsk for døve og tegnspråk.

Kjetil Sund har overtatt prosjektleder-
ansvaret etter Knut-Petter Langlo i et 
prosjekt som dreier seg om overset-
telse av en psykologisk test fra norsk til 
tegnspråk. Professor Kjetil Sunde er en 
erfaren forsker / nevropsykolog ved Oslo 
universitetssykehus. Han jobbet med den 
opprinnelige teksten til testen. I praksis 
vil Knut-Petter Langlo fortsatt lede pro-
sjektet under veiledning av Kjetil Sundet. 
Langlo er ansatt på Nasjonalt senter for 
hørsel og psykisk helse.
 

Vi spør NDFs prosjektkoordinator om 
han er fornøyd med årets tildeling? 
- Som de fleste andre organisasjoner er vi 
middels fornøyd med tildelingen. Vi skal 
være fornøyd med at vi har 8 prosjekter 
i 2011 som vil bidra til å gi oss døve en 
bedre hverdag. 
- Hvor mange av prosjektsøknadene som ble 
fremmet gjennom NDF ble avslått?
- Vi sendte inn 25 prosjektforslag og fikk 
avslag på 17 av disse. 
- Er det prosjekter som er avslått som du er 
spesielt overrasket eller skuffet over? 
- Det er svært mange godt begrunnede 
prosjektforslag som ble avslått. Generelt 
er vi skuffet over at vi ikke fikk noen 
forskningsprosjekter. I forhold til skole, 
tolk, CI, arbeidsliv med mer finnes det 
svært lite forskning. Lite eller manglende 
dokumentasjon i form av forskning gjør 
at NDF ikke alltid blir godt nok hørt i 
våre bekymringer i for eksempel skole-
spørsmål.
 
Jeg synes det er spesielt hyggelig at alle enhe-
tene til NDF denne gang har fått prosjekt-
midler, altså Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve, Teater Manu og Døves Media. 
Det er første gang de tildeles midler samme 
år og det er hyggelig, avslutter Bjørn Kristi-
ansen i NDF:

NDF har fått penger gjennom Extra-
stiftelsen (Helse- og rehabilitering) til 8 
prosjekter neste år, samlet tilskudd er ca. 
kr. 3, 5 millioner. I tillegg får NDF 10 
% administrasjonstilskudd som brukes 
til delvis finansiering av stillingen som 
prosjektkoordinator. De fleste av prosjek-
tene drives av personer som er godt kjent 
i miljøet. Joe Murray ved Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve har fått 
kr. 150.000 til forarbeid til et prosjekt 
der erfaringene fra døve foreldre med 
hørende barn gis videre til nye foreldre. 
Målet er at prosjektet skal følges opp 
med nye bevilgninger som gjør det mulig 
å produsere en informasjons DVD. 

Finn Arild Thordarson, Døves Media, 
har fått kr. 770.000 til å lage et program 
på DVD om vold i familiesituasjoner 
og Mathis Gran på Teater Manu får 
600.000 til et barneteaterprosjekt. 

I Trondheim har både Guri Amundsen 
og Torill Ringsø blitt tildelt midler. Kr. 
650.000 går til Amundsens prosjekt 
som dreier seg om å samle og formidle 
døvehistorie. Torill Ringsø er innvilget 
kr. 441.000 til et opplegg som tar for 
seg barn og sorgreaksjoner. Oddveig 
Haugen som jobber ved Nedre Gausen 

Bjørn Kristiansen jobber som prosjektkoordinator i NDF. Han er bare middels fornøyd med tildelingen av penger fra Extrastiftelsen. Her er han foto-
grafert midt i en bildetelefonsamtale på kontoret.

Penger fra Extrastiftelsen
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OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2010

ØSTENFJELSKE DISTRIKT

Oslo
Onsdag 8. desember Kl. 11 Adventsgudstjeneste på Conrad Svendsens Senter.
Julaften: Kl. 11.30 Gudstjeneste på St. Hanshjemmet.
 Kl. 15 Familiegudstjeneste i Oslo Døvekirke.
 Kl. 17 Julaftensarrangement med julemiddag i Oslo Døvekirke.
Tirsdag 28. desember Kl. 17 Juletrefest på CSS.
Onsdag 29. desember Kl. 17 Barnejuletrefest i Oslo døvekirke
Fredag 7. januar Kl. 18 Voksenjuletrefest i Oslo Døvekirke.

Vestfold
Torsdag 16. desember Kl. 16 Julegudstjeneste for Nedre Gausen skole i Holmestrand Kirke. 
   Elevenes familier er spesielt invitert.
Søndag 19. desember Kl. 11 Adventsgudstjeneste i St. Olavs Kapell, Sandefjord.
Tirsdag 28. desember Kl. 16 Juletrefest for store og små på Vestfold Døvesenter, Sandefjord.

Hedmark
Torsdag 16. desember    Kl. 18 Adventsgudstjeneste i Storhamar Kirke, Hamar.

Telemark
Fredag 17. desember Kl. 09 Skolegudstjeneste på Myrene skole. Elevenes familier er spesielt 

invitert. 

NB! Listen er ikke fullstendig. Følg derfor med på kalenderen på http://www.dovekirken.no/oslo/.

SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT

Stavanger
Torsdag 16. desember Kl. 12.15 Julevandring i Rossabø kirke for barnehagens tegnspråkavdeling
Julaften kl. 15 Julaftengudstjeneste i Stavanger døvekirke

Haugesund 
Torsdag 16. desember Kl. 18 Adventsgudstjeneste i Haugaland Døveforening

Kristiansand
Søndag 19. desember Kl. 11 Adventsgudstjeneste i Lund kirke, Kristiansand
Mandag 20. desember  Julevandring i Møllestua barnehage, Kristiansand 
Lørdag 15. januar Kl. 14 Juletrefest med andakt, Vest-Agder Døvesenter
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OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2010

VESTENFJELSKE DISTIRKT

Bergen
Tirsdag 14. desember Kl. 10 Barnehagegudstjeneste i Bergen døvekirke for Pinnelien barnehage
Torsdag 16. desember Kl. 10 Barnehagegudstjeneste i Bergen døvekirke for Nubben barnehage
Tirsdag 21. desember Kl. 13.30 Skolegudstjeneste for Hunstad skole i Bergen døvekirke.
Julaften Kl. 12 Andakt på Konows senter
Julaften Kl. 15 Gudstjeneste i Bergen døvekirke
Lørdag 25. desember Kl. 13 Andakt og lystenning med sosialt samvær i Bergen døvekirke

Møre
Julaften Kl. 15.30 Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Ålesund. Døveprest og Volsdalen 

barnekor deltar.
Lørdag 8. januar Kl. 15 – 19 Julefest i Volsdalen menighetshus. Påmeldingsfrist 5.januar.

NORDENFJELSKE DISTRIKT

Trondheim
Onsdag 22. desember Kl. 10 Skolegudstjeneste i Trondheim døvekirke
Julaften Kl. 12 Andakt på Havstein helse- og velferdssenter
Julaften Kl. 15 Gudstjeneste i Trondheim døvekirke
Lørdag 1. januar Kl. 11 Gudstjeneste på Havstein helse- og velferdssenter
Søndag 9. januar Kl. 11 Gudstjeneste i Trondheim døvekirke
Søndag 9. januar Kl. 15 Julefest i Klostergt. 60 i samarbeid med Trondheim døveforening

Levanger
Søndag 2. januar Kl. 11 Gudstjeneste i Bamberg kirke

Tromsø 
Julaften Kl. 13 Gudstjeneste i Tromsø døvekirke
Søndag 2. januar Kl. 17 Julefest i Tromsø døvekirke

I tillegg minner vi om TV-gudstjeneste 2. juledag, 26.desember, kl.11 på NRK1. I år kommer den fra Oslo 
døvekirke.
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Nevadaørkenen: 
Vi stønner oss gjen-
nom ørkenen i Nevada 
i 45 graders varme med 
brummende Harley-
motor. Der skjer det 
også en ulykke så det 
blir lange køer. Noen 
besvimer av varmen, alle 
holder seg i skyggen, de 
fleste heller vann over 
seg eller dypper t-skjor-
ten i vann og bruker den 
som kjølende lindring.

21 døve med fantastiske Merethe Karlsen 
i spissen gjennomførte i høst sin lenge 
planlagte tur. Turen som motorsykkelen-
tusiaster kaller Verdens Vakreste Eventyr, 
Route 66 fra Los Angeles til Chicago. 
18 dagers opplevelser gjennom 8 stater, 
3 tidssoner og 420 mil på motorsykkel, 
eller i bil som noen foretrakk. I tillegg 
til gruppen av døve deltok 2 ektepar fra 
Norge og 7 svensker som alle ble glim-
rende gaidet av dyktige Helge Njå. Med 
17 Harley Davidson sykler, 4 biler og en 
stor gaidbil med tilhenger ble vi en stor 
kolonne. Dette er den magiske måten å 
oppdage Amerika på. Bak styret på en 
Harley Davidson kommer man tett på 
landet og naturen. Vi har god bakkekon-
takt og nesen og øynene er nær begi-
venhetene. Luktene og inntrykkene blir 
mange på en lang ferd langs Route66. Vi 
kan bare fortelle om noen her i bladet:

Los Angeles: Hollywood! Vi går på 
Walk of fame med stjernesteinen til blant 
annet Michael Jackson og mange andre. 
Vi tar metro til Universial Studios for å 
oppleve verdens største filmindustri fra 
innsiden, med fornøyelser for store og 
små.

Las Vegas: Vi bor på et hotell med 
verdens høyeste karusell på taket, ca 350 
meter høy. Vi besøker et av verdens mest 
luksuriøse hotell; Venetian, et lite stykke 
Italia. Ja vi føler det som om vi er i Italia, 
vi ser Markusplassen, Dodgepalasset, 
Klokketårnet, og det er selvfølgelig mulig 
å ta en kanaltur som i Venezia. Las Vegas 
er et kapitel for seg selv og et av høyde-
punktene på turen. Heldigvis har jeg for 
lengst forstått at penger må jeg tjene på 
den harde veien i arbeidslivet og ikke 
over kortbordene!

Outman: En 
gammel gullgruve-
landsby, hvor tiden 
har stått stille, med 
en saloon kledd med 
onedollar sedler! 

Grand Canyon: 
Eventyrland! 
Naturen byr på fan-
tastiske dimensjoner, 
formasjoner, farger 
og et mangfold man 
skal lete lenge etter. 
Alle blir helt satt ut, 
nei vi drømmer ikke 
– dette er virkelighet. 
Helikopterturen over 

landskapet blir en helt spesiell opplevelse.   

Indianerland: Vi kjører i indianerland, 
med navn som Petrifield Forrest - Den 
forsteinete skogen og Painted Desert - 
Den fargede ørkenen. Vi en innom en 
liten by som heter Zuni Pueblo. Der 
besøker vi en indianer familie og får et 
innblikk i deres hverdag. Hotellet, El 
Rancho i Gallup, har vært kulissene til 
noen av tidenes største westernfilmer 
med stjerner som Ronald Reagen, Kathe-
rine Hepburn og Kirk Douglas.

Albuquerque: Vi kjører videre inn i 
det gamle indianerlandet, på veien til 
Acoma. Sky City er en indianer landsby 
som ligger på toppen av noen fantastisk 
flotte fjellformasjoner. Der deltar vi på 
gaidet tur på fjellplatået hvor indianerne 
hadde sine steinhus. Pueblo indianerne 
er den indianergruppen som har klart å 
bevare mest av kulturen sin.

Santa Fe, Santa Rosa og Kjelling Ranch. 
Alle som har sett filmen Wild Hogs vil 
kjenne igjen Madrid. På kvelden besøker 
vi en ranch med ekte cowboymiddag, 
laget av Curt og Karen som har norske 
aner. Vi får oppvisning med lassokasting 
fra hesteryggen av Curt. Utover kvelden 
koser vi oss rundt leirbålet.

Fra New Mexico til Texas: Vi er halvveis 
mellom Los Angeles og Chicago. Vi ser 
ett av USAs mest kjente kunstverk; Cad-
dilac Ranch og verdens galeste bilkunst-
verk. En Cadillac som er halvt begravd 
på et jorde med fronten ned. Vi bor på 
et hotell i Amarillo der det er Big Texan 
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Det
skjer
i verden

Å krysse 
Amerika 
på Harley!
Av Egil Johansen og Monica Lone Madsen

Steakhouse. De serverer den verdens 
berømte biffen på 2,2 kilo. Klarer man å 
spise den, spanderer kokken hele måltidet 
– vi så ikke noen som klarte det!

Harley og Annabella: Vi kjørte innom 
Erick og besøkte to spinn gale, tidli-
gere hippier, Harley og Annabelle. De 
etablerte sin egen bar i 1986 og lever 
fremdeles i hippitiden.

3 stater på en dag: Oklahoma – Kansas 
– Missouri på en dag og med kjøring på 
så mye som mulig av de gamle veiene. Vi 
spiser lunsj hos noen koselige damer som 
har laget en gammel bensinstasjon om til 
et lite gatekjøkken som heter 4 woman 
on the Route. Der ser vi den originale 
cars-bilen fra filmen med samme navn.

Springfield Mo til Springfield Ill: Den 

lengste dagsetappen på hele 54 mil. Vi 
kjører gjennom gamle byer, nedlagte 
bensinstasjoner – og ser et helt annet 
Amerika enn på den mer konstruerte 
vestkysten. Vi besøker Jessie James Mu-
seum, der Jessie James og hans banditt-
kompiser gjemte tyvegodset langt inne i 
hulene etter å ha robbet halve Amerika. 

Siste dag: Sjarmøretappen forbi Spring-
field, Williamsville, Elkhart, Lincoln, 
Atlanta, Funks Grove, Mc Lean, Bloo-
mingtom, Lexington, Pontiac, Gardner, 
Alwood, Joliet, Romeoville og endelig 
Chicago! Om kvelden en skikkelig 
avslutningsfest. Neste dag tur til Sears 
Tower, bygningen rager 442 meter, har 
2.232 trappetrinn, en heis som tar 70 
sekunder til toppen og 110 etasjer. Vi er 
innom Millennium Park som ligger midt 

i Chicagos paradegate. På Navy Pier – 
som er Chicagos svar på Aker Brygge 
spiser vi lunsj. Dette var verdens største 
brygge, da den ble bygd i 1916, med over 
20 000 påler. 

Fantastisk tur: Vi har seiret over Mother 
Road i USA med sine lunefulle nykker, 
fallgruver og mystikk. Mangfoldet av 
opplevelser og vennskap innen gruppen 
har gjort det til en tur som aldri blir 
glemt. Vondt i rumpa? Nei, faktisk ikke 
– vi var forberedt på det, men var flinke 
til å ta pauser slik at vi fikk strukket på 
kroppene. Konklusjonen fra oss som 
deltok på turen: En eventyrreise som vi 
anbefaler alle på det varmeste.
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PERSONALIA  

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

Død
MARIE GREFTEGREFF, Trondheim, 
født 8. november 1929, døde 13. oktober.

Runde år

80 år
GUNVALD MARTINUSSEN, 
 Kongsvinger, blir 80 år 5. januar.

ANN-MARGRETHE RAFOSS, 
 Stavanger, blir 80 år 14. januar.

75 år
ERIK ANDRESEN, Oslo, 
blir 75 år 19. januar.

INGE HEEN, Ålesund, 
blir 75 år 25. januar.

70 år
BJØRN ARNESEN, Porsgrunn, 
blir 70 år 1. januar.

OLAV FESTE, Bergen, 
blir 70 år 12. januar.

REIDAR JACOBSEN, Trondheim, 
blir 70 år 12. januar.

ANNIE M. JØRGENSEN, Hamar, 
blir 70 år 7. februar.

60 år
KOLBRUN S. HREIDARSDOTTIR, 
Bergen, blir 60 år 25. januar.

TORILL SOLBØ ZAHL, Bergen, 
blir 60 år 1. februar.

INGER MARIE TØMMERÅS, 
Kongsvinger, blir 60 år 12. februar.

50 år
OVE HJELEN, Porsgrunn, 
blir 50 år 12. januar.

ODD GUNNAR SÆTER, Averøy, 
blir 50 år 15. januar.

JAN ERIK GULLBERG, Spydeberg, 
blir 50 år 17. januar.

HÅKON OSLAND, Bergen, 
blir 50 år 25. januar.

ERIK LUNDQVIST, Oslo, 
blir 50 år 28. januar.

50 års konfirmantjubileer må feires. 
Derfor ble det en flott tur til Kroatia 
i strålende sommervær for Skådalen 
døveskoles jubilanter: Ragnhild Stenseth, 
Gerd Sande, Alfred Vangen, Gotthard 
Langland, Vidar Gran, Hans Erik Tofte 
og Harald Vik. Unni Gran var med som 
ledsager for Harald Vik. 
Kåre Helgesen var med i stedet for Kurt 
Oksnes som ikke kunne være med.
Gruppen opplevde en tur rik på kul-
tur og historiske bygninger i Trogir og 
Split. Et av høydepunktene var besøket 
i Nasjonalparken Krka med 17 fosse-
fall og grønn vegetasjon. En annen dag 
tok jubilantene lokalbuss til Split, hvor 

Konfirmantjubileum

de tilfeldig møtte en ung døv kroatisk 
mann som viste vei til døveforeningen. 
Ren flaks. Gruppen besøkte foreningen 
samme kveld og traff 40 døve i lokalene. 
Foreningen har åpent hver kveld. Ellers 
var hotellet behjelpelig med transport til 
steder vi ønsket å besøke, og ellers også 
bød hotellet og personalet på god service. 
Klassen valgte å feire avslutningsfest og 
jubileum på samme hotell. Hotellet span-
derte en kjempestor bløtkake etter at den 
kroatiske festmenyen var fortært. Alle var 
enig om at klasseturen var meget vellyk-
ket med opplevelser, samhold, minner og 
masse latter. 

ARNE LUNDQVIST, Tromsø, 
blir 50 år 28. januar.

AGVALD ELLING INGVALDSEN, 
Stord, blir 50 år 31. januar.

JAN IVAR HANSEN, Oslo, 
blir 50 år 1. februar.

ARNE HAUGERUD, Porsgrunn, 
blir 50 år 4. februar.
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Flytter du?
Husk å melde flytting til e-post: medlem@doveforbundet.no, eller til Norges 
 Døveforbud, Grensen 9, 0159 Oslo.

Døves Tidsskrift i 2011
Neste år utkommer Døves Tidsskrift med 8 nummer. Bladet kommer den 15. i 
månedene februar, mars, april, juni, september, oktober, november og desember. 
Som medlem av NDF får du Døves Tidsskift inkludert i medlemskontingenten.

Send stoff
Vi tar imot hilsener med barnebilder, kon-
firmantbilder, bryllupsbilder og andre gode 
bilder fra leserne og setter det gratis i bladet. 
Hvis du vil reservere deg mot at fødselsda-
gen din blir nevnt i bladet så gi beskjed til 
redaktøren. Stoff til neste blad må vi ha før 
1. februar.

SONDRE R. ORIOLA
Hurra for Sondre som fylte 6 år 16. 
september og er blitt en stor skolegutt. 
Gratulerer med dagen, gullklumpen vår.
Masse klemmer fra tante Berna, grand-
onkel Åge, mormor, oldemor og oldefar.

HÅKON BJØRGE HELLING
Vi gratulerer proffkeeperen med 11-
årsdagen 27. desember.
Hilsen fra mamma og pappa

Ønsker en å være god mot
Enkemann på 72 år, som selv begyn-
ner å høre dårlig, søker etter en kvinne 
i passende alder, som kan tenke seg 
å bo sammen med meg. Jeg var gift 
med en døv dame i 44 år, og når hun 
gikk bort, er det som om ene veggen 
er borte. Jeg har eget hus og bil, og 
jeg tror jeg kan si at katten og jeg er 
to ganske trivelige karer. Jeg bor på 
Østlandet. Håper på svar med bilde og 
telefonnummer, send brev til Døves 
Tidsskrift, billettmerke 2010, Grensen 
9, 0159 Oslo.

I november var det møte i Døves Nor-
diske Råd (DNR) i Helsingfors. Også 
landenes ungdomsorganisasjoner deltok, 
slik at fra Norge var disse med: For-
bundsleder Hanne B. Kvitvær, konstitu-
ert generalsekretær Sissel Gjøen, Jannicke 
B. Kvitvær som er leder i NDFs Ungdom 
og styremedlem i samme ungdomsorga-
nisasjon Marcus Lid. 
Møtet diskuterte utvidet nordisk sam-
arbeid og nettverksbygging. Både med 
Nordisk ministerråd og andre nordiske 
partnere. Den nordiske språkkonvensjon 
er fortsatt ikke ferdig, men håpet lever 
om å få mer informasjon om tegnspråkets 
stilling der.
Danmark har en spennende kampanje på 
gang for å bryte muren mellom døve og 
hørende. De ønsker å fjerne fordommer, 
gi informasjon spesielt til arbeidsplasser 
på grunn av høy arbeidsledighet blant 
døve. Finlands Døveforbund har utarbei-
det et språkpolitisk program, en svær sak 
der det fremgår at de vil ha tegnspråk ut 
av den generelle grunnloven og inn i en 
egen tegnspråklov.
Ellers ble det enighet om en del felles 
seminarer, blant annet blir det nordisk 
arbeidslivseminar i Örebro 31. mars og 
1. april. Høsten 2011 blir det arrangert 
tospråklighetsseminar i Finland. NDF 
skal arrangere den nordiske ungdoms-
leiren i 2012. Samme år er også NDF 
vertskap for møtet i rådet og for nordisk 
pensjonistmøte.

Nordisk møte i Helsingfors

En interessant observasjon på møtet: 
Norge og Danmark har omtrent like 
mange innbyggere og døve. Men Dan-
marks FFO, som heter DH, har bare 32 
medlemsorganisasjoner. FFO i Norge har 
117 – da blir det ikke mye driftsstøtte til 
hver organisasjon!
Deltakerne var også på mottakelse i den 
norske ambassaden (bildet). Det er øn-
skelig med et slikt besøk ved hvert møte, 
både med tanke på nettverksbygging og 
voksenopplæring.

ANNY HELEN OG ALFRED 
Jenta vår, Anny Helen fylte 4 år 10. 
oktober, mens gutten vår ‹‹Kokk›› Alfred 
fylte 2 år 21. november. Mamma, Tone 
og pappa Jan Erik gratulerer masse med 
dagen. Hilsen fra resten av familien.
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- Jeg har levd et rikt liv
helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg husker nok best den julen jeg fikk en tannbørste i gave, den ble jeg glad for!  Mine foreldre 
var fattige, vi bodde på et lite småbruk, ikke langt fra Kongsberg. Det var vanlig at vi fikk en 
julegave hver og en tannbørste var sjelden den gang.

Ole Reinemo er blitt 85 år. Jeg 
besøker han i døvekirkens leilighetsbygg 
i Oslo. Der bor han riktig koselig og pra-
ten går fort over kaffekoppene. Til tross 
for at tannbørster var sjelden den gang 
har han sine egne tenner i god behold.
- Du vet vi spiste ikke snop den gang 
som nå. Vi hadde ikke slikt, jo litt hadde 
vi for jeg husker fra taletreningen på 
skolen: da jeg endelig klarte å uttale en 
‹‹r›› som læreren var fornøyd med fikk jeg 
en sjokoladebit i premie. For å få til den 
rette lyden måtte jeg gurgle med vann 
i munnen. Undervisningen la stor vekt 
på at vi skulle lære å tale og lærerne på 
skolen lærte å forstå talen vår, men ute 
i samfunnet var det vanskeligere å bli 
forstått.

Ole var yngst av fem søsken. De to 
yngste barna var døve, mens de tre eldste 
hørte normalt. I dag er det bare han 
igjen. Han har 4 barn, 7 barnebarn og 1 
oldebarn. Kona gikk bort så all for tidlig 
for 40 år siden. Ole utstråler godhet og 
har ikke noe negativt å si om noen. Han 

er vant til å gjøre det beste ut av enhver 
situasjon. 

- Vi søsken lærte oss vårt eget tegnspråk 
og kommuniserte godt på den måten, 
men mor og far brukte ikke tegn. Jeg kan 
ikke huske at vi pratet sammen, annet 
enn at de tok meg på fanget og koste med 
meg. Likevel ser jeg tilbake på barndom-
men som en fin tid. Vi eide lite, men vi 
hadde hverandre og vi hadde besteforel-
dre som brydde seg om oss.

Skoletid

- Jeg begynte på døveskole i Oslo. De to 
første årene var skolen i Ullevållsveien. 
Så åpnet Skådalen skole. Den gang var 
det et forferdelig system i skolen, de som 
ble betraktet som de flinkeste elevene 
fikk bli på Skådalen, såkalte A-elever – 
mens de andre elevene ble kalt B-elever 
og måtte gå på Holmestrand døveskole. 
Mange veldig dyktige elever ble sendt til 
Holmestrand.

- Først da jeg kom til døveskolen forstod 
jeg at alle ting hadde et navn, at det var 
ord for alt mulig. Lærerne brukte ikke 
tegnspråk i undervisningen, men på 
fritiden sammen med de større elevene 
lærte jeg at vi på tegnspråk kunne snakke 
sammen om alt mulig også. Vi bodde på 
internat og jeg sov på en stor sal sammen 
med 20 andre barn. Jeg minnes tiden 
med glede. Vi hadde så mye moro og 
fikk vennskap som har holdt livet ut. De 
yngste sov i første etasje, de større gut-
tene i andre etasje og jentene selvsagt på 
egen avdeling.

Ole forteller med varme om læ-
rerne sine, selv om de ikke brukte 

pekestokken bare til å peke med. Spesielt 
takknemlig er han overfor frøken Tha-
raldsen som var deres klasseforstander. 
Hun var streng, men dyktig og rettferdig. 
Hvert år ble elevene invitert hjem til 
henne på middag.
- Vi ble vant til hennes måte å snakke på 
og klarte etter hvert å munnavlese mye av 
det hun sa i timene. Da vi av og til hadde 
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Portrettet

vikar skjønte vi ingenting av hva som ble 
sagt. Vi ville nok fått mer kunnskap om 
lærerne hadde brukt tegn. Det erfarte 
vi da døveprest Bonnevie Svendsen un-
derviste oss i kristendomskunnskap på 
tegnspråk. Han forklarte oss sammen-
hengen i mange saker slik at vi virkelig 
forstod det.
- På timeplanen hadde vi mange timer 
med taletrening, vi lærte å lese, skrive 
og regne – og vi hadde timer i historie, 
geografi og selvsagt kristendom. Jeg likte 
best regning og geografi.

Elevene bodde på skolen hele året og 
reiste hjem bare ved jul, påske og 

sommerferien. Hjemme hjalp Ole til med 
forskjellig arbeid på gården, han hadde 
faste oppgaver med å hugge ved og hente 
vann i brønnen.

- I julen fikk vi komme inn i bestestuen. 
Ellers i året brukte vi bare kjøkkenet og 
soverommet. Bestestuen ble spart til de 
store anledningene som jul og fødselsda-
ger. Å komme inn i bestestuen fylte oss 
med høytid. På kjøkkenet kunne vi leke 
og le, men i bestestuen var vi rolige og 
oppførte oss på en helt annen måte.

Ole ble konfirmert i Oslo 9. juni 1940. 
De andre konfirmantene fikk besøk av 
familien og guttene fikk, slik tradisjonen 
var, sin første klokke. Ole fikk verken 
besøk av familie eller noen gave.
- Familien hadde ikke råd til Oslo-tur 
eller til å spandere noen gave. Dessuten 
var det krig og usikkerhet i landet. Jeg 
husker jeg ble skuffet fordi de andre 
elevene fikk besøk, men ikke jeg. Det var 
felles middag for alle konfirmantene og 
familiene. Konfirmasjonsdressen fikk jeg 
av skolen, så jeg var i hvert fall like fin 
som de andre. 

S-yrkene

Han forteller levende om ett års 
arbeid hos onkelen som gårdsgutt 

under krigen. Da tjente han for første 
gang sine egne penger. Månedslønnen 
var kr. 35 som ble spart til kjøp av sykkel 
og egne ski. I to av krigsårene var han 
elev ved den nye yrkesskolen for døve 
i Bergen. Der fikk han grunnleggende 
utdanning i skredderfaget.

- Ingen spurte meg om hva jeg ville 
arbeide med, jeg måtte velge enten å bli 
snekker, skomaker eller skredder. Jeg 
hadde ikke lyst til å jobbe med noe av 
dette. Hadde jeg vært ung i dag ville jeg 
satset på utdanning som revisor.
Ole forteller om år i arbeidslivet som 
skredder, først i Bergen, så i Oslo og 
København. I Danmark dro han for å 
få ekstra utdanning som tilskjærer, i en 
tid lenge før det ble vanlig med tolking. 
Han jobbet om dagen og tok skolen om 
kvelden. Han var en dyktig fagmann, 
han sier det ikke selv, beskjeden som han 
er. Vi forstår det på måten han forteller 
om sine tidligere arbeidsgivere, selvsagt 
har han bare godt å si om alle arbeids-
plassene sine.
- På skolen i København leste jeg på 
munnen til lærerne så godt jeg klarte og 
jeg noterte hva de skrev på tavlen. Skolen 
var vant til døve elever fra tidligere, vi 
tilpasset oss situasjonen. Men jeg trivdes 
aldri som skredder og på midten av 1950-
tallet ble fristelsen for stor. Jeg hadde en 
bror som var utvandret til USA. Han 
drev restaurant i Boston og garanterte 
økonomisk for meg slik at jeg kom inn i 
mulighetenes land. De første månedene 
jobbet jeg som kjøkkenhjelp hos ham, 
så ble det noen år innom skredderfaget 
igjen før jeg på en ferie la min elsk på 
San Fransisco, en nydelig by du! Der job-
bet jeg både som skredder, bilvasker og 
nattevakt på en stor fabrikk. 

Amerika

I Norge hadde Ole tatt korrespondanse-
kurs i engelsk. Derfor kommuniserte 

han greit skriftlig med amerikanerne. 
Han fikk mange venner i døveforenin-
gen, spesielt ble han en populær skiin-
struktør blant døve. 

- Jeg ble godt mottatt overalt. Amerika-
nere er gjestfrie og åpne mennesker, men 
likevel etter 5 – 6 år meldte hjemleng-
selen seg og ‹‹Bergensfjord›› tok meg 
fra New York til Oslo på 7 døgn. Mye 
hadde skjedd i Norge på de årene jeg var 
borte, mange veier hadde fått asfalt, det 
var kommet kjøleskap og til og med tv-
apparater. Jeg kom tilbake til et moderne 
samfunn. Så fulgte år med familieliv 
og 26 års arbeid som maskinarbeider 

på NEBB, et stort mekanisk firma som 
hadde mange døve ansatt.

Tryggest i Oslo

Ole slo seg ned i Drammen og ble en 
del av det gode foreningsmiljøet i byen, 
men for ett år siden flyttet han tilbake til 
Oslo, hvorfor?
- Jeg var redd for å bli gammel og syk 
i Drammen. Byen har ikke egne syke-
hjemsplasser for døve og tanken på å 
skulle bli syk og ikke kunne prate med 
folk skremmer meg. Som Osloborger 
kan jeg få plass på sykehjem hvor det 
brukes tegnspråk, det er viktig for meg 
– og det er noe kanskje flere døve burde 
tenke over. For uten meningsfylt kom-
munikasjon er jeg redd for at det går fort 
nedover.

Ole Reinemo har aldri ment at han 
har mistet noe ved å være døv. Det 

er fjernt for ham å være bitter på døvhe-
ten, men han er irritert over de barrierene 
samfunnet skaper, spesielt i forhold til 
unge døve som sliter med å komme seg 
inn på arbeidsmarkedet – og på den 
manglende viljen som fjernsynskanalene 
viser til teksting av programmer.
- Jeg har levd et rikt liv og har det godt i 
dag. Jeg har fått oppleve masse og har en 
familie som betyr mye for meg. Min-
nene fra de første årene på døveskolen 
har fulgt meg hele livet, og mye av det vi 
lærte husker jeg fremdeles.

Så fremfører Ole på et vakkert tegnspråk 
den kjæreste julesangen han lærte på 
Skådalen skole for 75 år siden. Teksten 
sitter fremdeles som spikret:

- Jeg er så glad hver julekveld,
for da ble Jesus født;
da lyste stjernen som en sol,
og engler sang så søtt.  
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Geneve

- Tilgjengelighet er viktigst  
i funksjonshemmedes kamp
Av Paal Richard Peterson

Torsdag 7. oktober var jeg 
så heldig å få være World 
Federations of the Deaf, 
WFDs, representant un-
der FNs Høykommissær 
for menneskerettigheters 
møte om konvensjonen 
for funksjonshemmede 
(CRPD) i Geneve.

Sentrum i kampen
Ikke bare skulle jeg representere WFD 
og var eneste døve til stede, jeg skulle 
også få holde et innlegg på vegne av 
verdensforbundet. Det er fordi jeg sitter i 
WFDs ekspertgruppe for CRPD. En slik 
oppgave går man til med en viss ærefrykt 
og ydmykhet! Det var svært interessant 
å få perspektiver på den kampen vi fører 
i Norge for retten til deltakelse. Uansett 
hvor man står i den kampen, hvor langt 
man er kommet, er alle enige i at retten 
til å delta er kjernen i funksjonshemme-
des kamp. Jeg synes vi er kommet langt i 
Norge, men det er rart at vi fortsatt ikke 
har ratifisert CRPD. Dagen var lagt opp 
slik at ulike organisasjoner, medlemsland 
og andre fikk komme med innspill til ko-
miteen som jobber under FN for å styrke 
konvensjonen og dens utbredelse. 

Døves perspektiv
I mitt innlegg forsøkte jeg å betone døves 
kamp til deltakelse. Jeg understreket hvor 
viktig det er å gjøre det auditive tilgjen-
gelig visuelt, og hvor viktig det er med 
informasjon på tegnspråk. Jeg tok delta-
kerne med på et tankeeksperiment basert 
på amerikanske John Rawls’ filosofi: 

Hvis det var slik at vi alle skulle få være 
med å skape en ny verden, og ingen av 
oss visste hvilket menneske vi var, hvilket 
land vi skulle bli født i, hvilke personlige 
egenskaper vi hadde, om vi var mørke, 
lyse, høye, døve eller blinde – hvordan 
ville vi da skapt den verdenen? Jo, vi ville 
ha skapt et samfunn uten barrierer, ver-
ken fysiske eller informasjonsmessige. Vi 
ville skapt et samfunn som var universelt 
utformet. 

Utfordringer
Under konferansen ble det vist til at 650 
millioner mennesker i verden har en eller 
annen funksjonshemming. Spesielt i 
fattige land er det store utfordringer for 
å åpne opp for tilgjengelighet, og det er 
derfor gledelig at Verdensbanken er kom-
met med som partner for mange land. 
Men også i land der ratifisering av CRPD 
er gjort, og der det ellers ikke mangler 
lover for å håndheve rettigheter, er det 
fremdeles problemer med å få et samfunn 
uten barrierer. Det skyldes at det ofte er 
vanskelig å implementere lovene når de 
er vedtatt – slik at barrierene fortsetter å 
eksistere også i ‹‹rike›› land. Dette viser 
at spørsmålet om tilgjengelighet er et 

felles problem som gjelder alle – fattig og 
rik. Ja, vi kan faktisk ikke tenke oss noe 
annet spørsmål som er viktigere for funk-
sjonshemmede enn tilgjengelighet, som 
leder av komiteen Ronald McCallum sa 
under åpningen av konferansen. På den 
måten er artikkel 9 i CRPD selve hjertet 
i konvensjonen. 

CRPD: 
FNs konvensjon for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne.

Geneve:
Sveitsisk by der FNs hovedkontor for 

Europa ligger.

WFDs ekspertgruppe for CRPD: En 
arbeidsgruppe nedsatt av WFDs 

styre, som særlig har ansvar for å se 
på CRPD og andre menneskerettig-

hetsspørsmål. 

Impementere: 
Iverksette/utføre. 

Ratifisere: 
Å sørge for at lovene i et land er i 
samsvar med en tekst i en avtale

FAKTABOKS:
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Kunst- og håndverksuke
Fra søndag 27. februar til og med fredag 4. mars skal det holdes kurs for døve i følgende kunst- og håndverk:

Kurs i animasjon passer for både lærere som ønsker å undervise animasjon (animasjon er oppført i lærerplan-
verket for grunnskolen) og for andre som er nysgjerrige og ønsker en innføring i animasjon. Vi fokuserer på det grunn-
leggende, som hvordan bilde for bilde animasjon fungerer, og hva slags midler man kan brukes. Kort innblikk i hvordan 
man jobber med data-animasjon. Noe digital video gjennomgås da vi også bruker data til å sette sammen bildene. 
Lærer: Dag Lindeberg 

Kurs i data/PC for viderekomne (internett, fotobehandling, office-programmer e.a.).  
Alle MÅ ha med seg bærbar PC. Lærer: Rune Anda
Kurs for nybegynnere vil bli arrangert på et senere tidspunkt. Datakurs for pensjonister vil bli en del av undervisningen på 
Seniorkurset.

Innreise:  Søndag 27. februar på kvelden. 
 Det går buss fra Ål stasjon til skolen kl. 19.30
 Det vil bli enkel matservering ved ankomst.
 Info møte kl. 20.30 i spisesalen
Kursstart: Mandag 28. februar kl 8.45
Kursslutt: Fredag 4. mars kl. 10.30

Påmeldingsfrist: 11. februar (det kan bli fullt før det)!
Deltakeravgift: Kr 1.000
Deltageravgiften må være betalt før kursstart.
Skolens bankkonto nr. er: 2320.05.01071  

Reiseutgifter:
Du må selv betale reiseutgifter opp til kr. 850,-. 
Utgifter over kr. 850,- dekker skolen. 
Bruk av egen bil: Skolen dekker 2 kr/km.

Det er viktig at billigste reisemåte 
blir benyttet!

Kursdeltakere fra utlandet:
Kursdeltakere fra utlandet, må selv betale sine reise-
utgifter.

KURS PÅ ÅL
1. halvår 2011

Kurs i lappeteknikk og søm. Dette kurset passer for de mer erfarne, som 
allerede har lært grunnleggende prinsipper ved lappeteknikk. Oppgaven blir å lage pose til 
mobil, til iPod, til bærbar PC og reiseveske.
Lærer: Anne O. Folland

Kurs i toving – søm – broderi for viderekomne. Det skal gis undervisning i 
nye, avanserte teknikker med bl.a. nunofilt (se bildet til høyre). Oppgaven blir å lage sjal 
og skjerf etter egen kreativ design. 
Lærer: Åse Auensen

På kurs i lappeteknikk og toving oppfordres alle til å ta med seg egen symaskin.

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE UKE PÅ ÅL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE!

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:
ÅL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE, 3570 Ål

e-post :  karin.k.nielsen@al.fhs.no

www.al.fhs.no
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Markedsundersøkelse:
Interessert i individuell ledercoaching?
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve planlegger å sette i gang individuell veiledning (coaching) for døve og tung-
hørte personer som ønsker personlig og profesjonell utvikling med sikte på lederskap i organisasjonsliv og arbeidsliv. 
Opplegget er for deg som ikke har lederstilling idag, men som kan tenke deg å bli leder i framtiden. 

Mål: Utvikle mestringsfølelse hos den enkelte. Gi kunnskap og praktiske ferdigheter som kan fremme et godt leder-
skap i det virkelige arbeidslivet og organisasjonslivet.

Arbeidsmåte: Individuelle samtaler ut fra deltakernes egne opplevelser og ønsker, i tillegg til konkrete oppgaver som 
skal løses individuelt. 

Gjennomføring: Gjennomføring er tenkt lokalisert til større byer med samlinger på 2 dager. Noe tid vil bli satt av til 
felles tema og resten av tiden til individuell og samtalebasert veiledning. Det vil bli gitt oppgaver som skal løses mellom 
hver veiledningstime. 
Før vi kan sette i gang et slikt tilbud må vi vite om du er interessert? Gi oss en uforpliktende tilbakemelding.  
Det blir begrenset antall plasser.

Send en e-post til rektor ved Ål folkehøyskole og kurssenter for døve,  
Berglind Stefansdottir berglind.stefansdottir@al.fhs.no og meld din interesse.

Bli bedre til å lese og skrive
Innhold: Ord, begreper, nyanser og uttrykksmåter i norsk. Lesetrening og forståelse av sammenhenger i tekster.
Ordtak, metaforer og underliggende betydning i tekst. Skrivetrening. Undervisningen tilpasses deltakernes behov og 
ønsker. Du får tilbud om norskkurs på tilsammen 7 uker à en uke fordelt over 2 år. Det er mulig å følge enkelte uker, 
eller følge alle 7 ukene.

Kurssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Tidspunkt: Uke 8, 20.-25. februar 2011. De neste kursene blir: Uke 24, 37, 40, 49 i 2011. 
 2 uker gjennomføres i 2012. 
 Kursene starter søndag kveld og avsluttes fredag kl 11.30.

Kostnad: Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Dere sender på forhånd søknad til NAV, og etter vedtaket, vil 
dere få dekket alle kostnader, også reiseutgifter dere legger ut. Søknadsskjema finner du på NAV.no, 
Tilpasningskurs for hørselshemmede. Eller vi kan sende deg et søknadsskjema dersom du ønsker det.

Påmeldingsfrist: Fredag 4. februar 2011.

Påmelding: Til kurskoordinator Sissel Thon sissel.thon@al.fhs.no, sms/mobil 414 64 556

Spørsmål rettes til Ann Kristin Malmquist, ann-kristin.malmquist@al.fhs.no, sms/mobil 976 77 641.

Tegnspråk
Grunnkurs og oppfølgingskurs.

Kjenner du noen som har lyst til å lære tegnspråk? Kanskje du kjenner noen som har kontakt med døve og tunghørte 
gjennom arbeid, studier eller på fritid.

Tips dem om dette tegnspråkkurset!  

Både de som ikke kan tegnspråk, og de som kan litt tegnspråk fra før, er velkommen til å være med.
I tillegg til tegnspråkundervisning får deltakerne innblikk i døves kultur, døves samfunnsliv, rettigheter og bruk av tolk.
 
Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Se www.al.fhs.no .

Tidspunkt:  14.-18. februar 2011

Kostnad:  Kr 7.500,- inkl. kost og losji.

Påmeldingsfrist:  Fredag 28. januar 2011 

Påmelding og spørsmål rettes til kurskoordinator Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no, sms/mobil 95 01 93 23 

www.al.fhs.no
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Har du en revmatisk sykdom eller psoriasis?
Ønsker du økt livskvalitet?

Helgeseminar 21.-23. januar 2011, i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund og Norsk psoriasisforbund.

Tema: Sykdomslære,  behandling, rettigheter, tilrettelegging, mestringsstrategier, likemannsarbeid, samtale  
og spørsmål.

Kvelden: Felles sosialt samvær med kåseri og samtale.

Foreleserne er fagpersoner innenfor hvert fagområde. Seminaret vil bli ledet av representanter fra hvert forbund  
med erfaring fra likemannsarbeid og brukerveiledning.

På seminaret ønsker vi brukermedvirkning og vi vil drøfte med deltakerne behov for videre oppfølging høsten 2011.

Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Tidspunkt: Ankomst til Ål fredag 21. januar 2011 kl. 14.00. Avreise: Søndag 23.januar kl. 13.30

Kostnad: Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Dere sender på forhånd søknad til NAV, og etter vedtaket, vil 
dere få dekket alle kostnader, også reiseutgifter dere legger ut. Søknadsskjema finner du på NAV.no, 
Tilpasningskurs for hørselshemmede. Eller vi kan sende deg et søknadsskjema dersom du ønsker det.

Påmeldingsfrist: Fredag 7. januar 2011.

Påmelding:  Til kurskoordinator Sissel Thon sissel.thon@al.fhs.no, sms/mobil 414 64 556

Spørsmål rettes til Ann Kristin Malmquist, ann-kristin.malmquist@al.fhs.no, sms/mobil 976 77 641

SAMLIVSKURS
Med et lite forbehold arrangeres et samlivskurs fredag 11. februar til søndag 13. februar. 

Samlivskurs kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. 
Kurset setter søkelyset på det som kan styrke forholdet.

På kurset er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller 
mest om god kommunikasjon.

Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre 
kommunikasjonen og til å løse problemer.

Barn kan IKKE tas med fordi det ikke kan kombineres med samlivskurs for par!

Kurssted: Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve.

Tidspunkt: Ankomst til Ål fredag 11. februar 2011 kl. 19.30. Avreise søndag 13. februar 2011 kl. 13.00.

Kostnad: Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Dere sender på forhånd søknad til NAV, og etter vedtaket, vil 
dere få dekket alle kostnader, også reiseutgifter dere legger ut.  
Søknadsskjema finner du på NAV.no, Tilpasningskurs for hørselshemmede.  
Eller vi kan sende deg et søknadsskjema dersom du ønsker det.

Påmeldingsfrist: Fredag 28. januar 2011.

Påmelding: Til kurskoordinator Sissel Thon sissel.thon@al.fhs.no, sms/mobil 414 64 556.

Spørsmål: Eventuelle spørsmål kan rettes til nora.edw.mosand@al.fhs.no

www.al.fhs.no
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KURS FOR DØVE FORELDRE I 2011
Her kommer oversikt over tidspunkter dere skal på kurs for foreldre på Ål. 
Du ser etter det årskullet du tilhører, og finner tidspunktene. VELKOMMEN skal dere alle være!
Årskull 1998: Trinn 17 i uke 43, ankomst søndag 23. oktober og avreise fredag 28. oktober.                                 
Årskull 1999: Trinn 14 i uke 12, ankomst søndag 20. mars og avreise fredag 25. mars.
Årskull 2002 og 2003: Trinn 11 i uke 42, ankomst søndag 16. oktober og avreise fredag 21. okt. 
Årskull 2004: Trinn 10 i uke 18, ankomst søndag 1. mai og avreise fredag 6. mai.
Årskull 2005 og 2006: Trinn 8 i uke 13, ankomst søndag 27. mars og avreise fredag 1. april.
Årskull 2007: Trinn 7 i uke 21, ankomst søndag 22. mai og avreise fredag 27. mai.
Årskull 2008 og 2009: Trinn 5 i uke 10, ankomst søndag 6. mars og avreise fredag 11. mars OG trinn 6 i uke 41, 
ankomst søndag 9. oktober og avreise fredag 14. oktober.
Årskull 2010 : Trinn 2 i uke 46, ankomst søndag 13. november og avreise fredag 18. november.
Årskull 2011: Trinn 1 i uke 38, ankomst søndag 18. september og avreise fredag 23. september OG trinn 2 
i uke 46, ankomst søndag 13. november og avreise fredag 18. november. 
Ektepar/samboere hvor den ene hører normalt, deltar på kurs sammen med døve foreldre. Hørende 
partnere gis tilbud – som de selv kan velge – enten å ta tegnspråkopplæring i egen gruppe og/eller å 
delta på forelesninger sammen med døve, med tolk tilstede.

KURS FOR DØVE FORELDRE  
MED UTENLANDSK BAKGRUNN
Gammel gruppe If (første fremmedspråklig) som i 2010 var på kurs i uke 10, skal i 2011 på kurs i uke 37, ankomst 
søndag 11. september og avreise fredag 16. september.

Ny gruppe IIf (andre fremmedspråklig) som i 2010 var på kurs i uke 43, skal i 2011 på kurs i uke 37, ankomst søndag 
11. september og avreise fredag 16. september.

Gruppe If og gruppe IIf har undervisning hver for seg.

ANDRE KURS FOR VOKSNE DØVE
Seniorkurs for 65+ i uke 14 og 15 med ankomst til Ål mandag 4. april kl. 14.00 og avreise fra Ål torsdag 14. april kl. 
10.30. 
Seniorkurs for 55+ i uke 33 og 34 med ankomst til Ål mandag 15. august kl. 14.00 og avreise fra Ål torsdag 25. 
august kl. 10.30. 
Norsk kurs trinn 1 i uke 8, trinn 2 i uke 24, trinn 3 i uke 37, trinn 4 i uke 40 og trinn 5 i uke 49. Alle kurs starter på 
søndag og avslutter på fredag. I 2012 holdes trinn 6 og 7. Gruppen får tilbud om norsk lesning og skriving 7 ganger á 1 
uke.
Kunst og håndverkskurs Uke 9 med ankomst søndag 27. februar og avreise fredag 4. mars OG uke 47 med an-
komst søndag 20. november og avreise fredag 25. november. 
Revmatisme / psoriasis Helgekurs del I med ankomst fredag 21. januar til søndag 23. januar OG del II med ankomst 
fredag 7. oktober til søndag 9. oktober.   
Samlivskurs Helgekurs med ankomst fredag 11. februar til søndag 13. februar. 
Diabetes Helgekurs med ankomst fredag 1. april til søndag 3. april.
ADHD Helgekurs del I med ankomst fredag 17. juni til søndag 19. juni OG del II med fredag 11. november til søndag 
13. november. Kurs for pårørende til barn med ADHD.
Kurs for beboere i Nøkkelbo og CCS i uke 39 med ankomst mandag 26. september og avreise fredag 30. september.  

ANNET
Skileker for barn og unge, i samarbeid med NDF. Fredag 11. - søndag 13. mars
Barne- og ungdomsleir. I samarbeid med NDF. Lørdag 25. juni og avreise fredag 1. juli.
Kodaleir i uke 32 med ankomst mandag 8. august og avreise lørdag 13. august. 
Deaf Pride  i uke 32 med ankomst søndag 7. august og avreise lørdag 13. august.

Med forbehold om endringer.

www.al.fhs.no
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Romerike Døveforening
Solheimveien 62 B
1473 Lørenskog
Foreningsleder: Terje Karlsen
Sms 901 60 364
E-post: tekar@online.no

Ringerike Døveforening
Postboks 181 - Sentrum
3502 Hønefoss
Foreningsleder: Inger Marie Lizama
Fax 22 10 37 18
E-post: rd@live.no
Hjemmeside: www.ring-df.net

Telemark Døveforening
Tordenskjoldsgt 15
3921 Porsgrunn
Foreningsleder: Inger Aase Enebakk
Tlf 35 55 30 84
E-post: teledov@c2i.net
Hjemmeside: www.tedf.no

Kristiansand Døveforening
Dvergsnesveien 501
4639 Kristiansand
Foreningsleder: Arvid Støyva
E-post: 
leder@kdf.no eller astoeyva@mac.com
Hjemmeside:www.kdf.no

Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79
5018 Bergen
Foreningsleder: Kjetil Høgestøl 
Tlf 55 32 79 76, faks 55 31 11 88
E-post: post@bgds.no
Hjemmeside: www.bgds.no

Disse døveforeningene ønsker alle medlemmene og andre venner

en riktig god jul og et godt nytt år
Stavanger Døvesenter
Saudagt. 11 A
4012 Stavanger
Foreningsleder: Oddveig Hansen
E-post: post@stavanger.dovesenter.no
Hjemmeside: www.stavanger.dovesenter.no
 

Møre og Romsdal Døveforening
Storevågen 75
6020 Ålesund
Foreningsleder: Vibeke O. Larsen
Tlf 70 14 62 64
Faks 70 15 41 69
E-post: post@mrdf.no
Hjemmeside: www.mrdf.no

Trondheim Døveforening
Klostergata 60
7030 Trondheim
Foreningsleder: Signe S. Bekkvik
Tlf: 73 53 19 01 – 97 11 58 38
E-post: trondheim.df@online.no
Hjemmeside: www.trondheimdf.no

Nord-Trøndelag Døveforening
Ogndalsv 2
7713 Steinkjer
Foreningsleder: Harald Aas 
Tlf 74 14 92 71
Faks 76 16 30 18
E-post: nt.dovef@gmail.com
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- Jeg jobber her fredager og søndager om 
kveldene. Det er en ekstrajobb, jeg er 
elev i 3. klasse ved Sandaker videregå-
ende skole. Det var pappa som ordnet det 
slik at jeg fikk muligheten til jobben. Jeg 
hadde tolk med meg på intervjuet med 
sjefen og jeg hadde også tolk de første 
gangene jeg jobbet slik at jeg kunne bli 
litt kjent med de andre ansatte og med 
arbeidsoppgavene mine. Men så har jeg 
klart meg uten tolk.

Guro bruker verken høreapparat eller CI. 
Hun forteller at hun ikke har nytte av 
dette. Hun er døv. Men hun er med i den 
nye generasjonen som ikke ser på døvhet 
som en barriere, men som er opptatt av å 
ta de utfordringene som kommer.

- Med noen av de som jobber her har 
jeg bra kontakt, de kan noen tegn og jeg 
lærer dem stadig flere. Med andre er det 
mindre kontakt. De ansatte er forskjel-
lige, noen er åpne og trygge og vil prate 
– mens andre er mer tilbakeholdne. Selv 
trives jeg godt i miljøet.

- Hva er dine arbeidsoppgaver?
- Jeg jobber mest på kjøkkenet med 
rydding og vask. Hvis det er tid hender 
det at jeg lager pizza, jeg har spesiell god 
kontakt med en av jentene som jobber 
mest med dette og hun har lært meg 
teknikken.

- Er pizza det beste du vet?
- Hahahahaha, jeg synes det var mye 
bedre før, men nå er jeg litt lei. Vi har 
med i arbeidsavtalen at vi kan spise pizza 
gratis og det fristet i starten, men nå har 
jeg jobbet her et halvt år og pizzaen er 
ikke like fristende, selv om Peppes har 
verdens beste.

Guro anbefaler meg en pizza som heter 
Crispy Bacon, som består av tacokjøtt-
deig, baconskiver, cherrytomat, purre og 
champignon. Den smaker helt herlig!  

- Jeg liker nye utfordringer og det er 
kjekt å prøve seg i arbeidslivet. Greit 
at jeg også kan tjene ekstra penger. De 
er gode å ha når jeg drar på juleferie til 
Grand Canaria.

- Planlegger du arbeid innenfor kjøkken 
og restaurant bransjen i fremtiden?
- Nei, jeg vil helst ha et yrke der jeg får 
jobbe mer med mennesker, men kanskje 
tar jeg først et mellomår på folkehøyskole 
før jeg starter med videre studier. 

- En slik ekstrajobb går ikke ut over 
leksene?
- Da jeg prøvde å jobbe også om onsdags-
kveldene ble det for mye, det måtte jeg 
droppe. Å jobbe fredag kvelder ødelegger 
bare for muligheten til å feste sammen 
med venner, men det tåler jeg, smiler 
jenta som blir 19 år i februar.

Jobb på Peppes Pizza
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Jeg er på Peppes Pizza 
i Nydalen, Oslo, 
en kald fredag kveld 
i november. 
Inne i de spesielle Peppes 
lokalene er det varmt og 
godt. 

Folk koser seg med maten 
og gleder seg over at det er 
helg og fridager. 
Rundt dem sørger betje-
ningen på restauranten for 
at alle har det bra. 

Det er en ung stab og en av 
dem er Guro Rugseth. 
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Rema 1000 jobb!

Kvinne i 50 årene ser etter noe i hyllene 
med mel og sukker, hun spør Tarek om 
noe. Han oppfatter ikke, men papiret er 
allerede framme og hun skriver ‹‹Munk-
holm››. Den blide butikkarbeideren er 
allerede på vei mot mineralvannet med 
damen på slep. Tusen takk, kvitterer 
kunden, mens Tarek svarer med selgers-
milet vi så sjelden ser i dagens butikker.

Godt voksen mann, tydeligvis innvan-
drer, spør hvor han finner toalettarti-
klene, han gjør det med å vise at han 
vasker seg i hendene! Tarek er straks med 
og viser kunden på rett vei. Innimellom 
kundeveiledningen rydder han i reolene, 
det skal ikke se tomt ut, varene skal stå 
helt foran og det skal fylles på der det 
trengs. Vi får så vidt tid til å komme med 
våre spørsmål:   

- Storesøsteren min hjalp meg å få jobb 
i butikken. Hun overbeviste sjefen om 
at han burde våge å være mer åpen for å 
ansette døve. Jeg ble innkalt til intervju 
og fikk prøve meg i butikken. Sjefen så at 
jeg klarte oppgavene greit, så nå har jeg 
jobbet hver tirsdag i snart ett år.

- Du er dyktig i kontakten med kundene!
- Ja, jeg synes det går bra. Mye ordner seg 
med litt kroppsspråk og står vi fast kan vi 
skrive til hverandre.

- Det er ingen som reagerer negativt på 

å skrive?
- Nei, jeg har bare møtt positive kunder. 
Folk er hyggelige, når de forstår at jeg er 
døv tar de hensyn. Men jeg var nervøs 
første gang jeg måtte sitte i kassen.

- ????? du sitter i kassen også????
- Ja, da jeg fylte 18 år så måtte jeg det. 
Alle som er over 18 og jobber i Rema 
1000 må ta den oppgaven også. Jeg 
hadde kniven på strupen, enten ta utfor-
dringen med å jobbe i kassen eller slutte 
i butikken.

- Hvordan løser du oppgavene i kassen?
- For sikkerhets skyld har jeg penn og 
papir liggende klar, men det er jo ikke så 
mye kommunikasjon i kassen. Kundene 
har nok med å legge varene på båndet 
og jeg har nok med å slå inn beløpene. 
Så det blir stort sett bare til at vi hilser. 
Bare en eneste gang har jeg opplevd en 
vanskelig situasjon, en eldre mann jeg 
ikke forsto og som heller ikke ville skrive. 
Han fikk hjelp av andre i butikken.

- Hvorfor vil du egentlig jobbe i butikk?
- Jeg mener det er viktig å få erfaring 
fra arbeidslivet. Når jeg senere skal søke 
fast jobb vil det hjelpe at jeg kan vise til 
tidligere jobber. Det er også viktig for 
meg å vise at jeg kan! Og selvfølgelig er 
det greit å tjene egne penger, jeg sparer til 
lappen, avslutter Tarek Aboleinen.

Tid: 
Tirsdag 30. november 
kl 17 – 18.

Sted: 
Rema 100 
på Oppsal i Oslo.

Hvorfor: 
Tarek Abolenein 
jobber der!

- Det er viktig for meg at jeg ikke bare er 
ansatt, men at butikken virkelig ser at jeg 
gjør en god jobb. 

Takek Aboleinen er 18 år, elev ved Holter 
(snekkerfag) og Sandaker (felles fag) 
videregående skoler, men hver tirsdag fra 
kl 17 til 22 jobber han i butikken som 
ligger like ved Vetland skole. Det første 
han gjør på jobben er å konferere med 
arbeidslederen om hva som skal gjøres. 
Han leser på munnen og de to skriver 
litt til hverandre og så er Tarek i gang 
med arbeidet. På lageret blir flere hundre 
tomflasker plassert i rette kasser på 8 
minutter og 36 sekunder. Det må være 
ny Norgesrekord! Så fortsetter han med 
å rydde varer i butikkreolene og vi blir i 
løpet av en halvtime vitne til følgende:

Mann i 50 årene, spør Tarek om noe. 
Tarek oppfatter ikke, men er lynsnar 
framme med papir og penn til mannen. 
Han skriver ‹‹te››. Tarek er vennligheten 
selv, med et stort smil viser han mannen 
veien dit utvalget at te er plassert. Man-
nen takker med et varmt smil.

Kvinne i 20 års alderen tar opp en pose 
laksekoteletter fra frysedisken, peker 
på prislappen og spør om det er riktig. 
Tarek nikker bekreftende. Damen stråler, 
for Lerøys fiskeprodukt koster bare 18 
kroner. Hun putter 4 poser i handlevog-
nen og nye smil utveksles mellom selger 
og kunde.
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Språk-
rådet er 
statens 
rådgivende 
fagorgan 

i språkspørsmål. Vi holder til på Solli plass i Oslo og har 
ca. 30 tilsatte. Hovedoppgavene våre er å informere om 
og forvalte rettskrivningen i norsk, gi råd om språkbruk til 
det offentlige og publikum, øke kunnskapen om norsk og 
samordne arbeid med å utvikle og gjøre norsk terminologi 
tilgjengelig.

Rådgiver i tegnspråk
Språkrådet søker etter en rådgiver på området tegnspråk. Stillin-
gen er helt ny, og opprettelsen av stillingen er i seg selv et viktig 
praktisk steg for å gi norsk tegnspråk den offisielle statusen 
det har fått i gjeldende språkpolitikk. Vi lyser ut en fast stilling i 
100 prosent, men åpner for å dele stillingen i to dersom det er 
hensiktsmessig for oppgaveløsningen. Vi ber søkerne opplyse 
i søknaden om de er mest interessert i 50 eller 100 prosents 
stilling.  

Arbeidsoppgaver
Det språkpolitiske siktemålet med stillingen er å styrke bruken 
av tegnspråk i samfunnet. En viktig arbeidsoppgave er å utvikle 
samarbeid med ulike fag- og interesseorganisasjoner som arbei-
der med tegnspråk. Rådgiveren skal innhente relevant kunn-
skap om språkutviklingen, dvs. bruken av og statusen til norsk 
tegnspråk. Det vil også være en sentral oppgave å informere om 
og på tegnspråk gjennom de etablerte informasjonskanalene i 
Språkrådet. Rådgiveren skal kunne gi råd om bruk av tegnspråk 

til det offentlige og til private, svare på spørsmål fra publikum og 
informere om tegnspråkbrukeres språklige rettigheter. 

Kvalifikasjoner
Søkerne må ha tegnspråkkompetanse på førstespråknivå. Erfa-
ring med personlig bruk av tegnspråk, også i faglige sammenhen-
ger, er en fordel. Videre er det ønskelig med kvalifikasjoner som 
tilsvarer masternivå, med tegnspråk og/eller andre språkfag i 
fagkretsen. Det er en fordel med gode IT-kunnskaper og erfaring 
med å lage informasjon på tegnspråk. Rådgiveren bør ha den 
kunnskapen som trengs for å kunne samarbeide med forskings-
miljøer. God skriftlig framstillingsevne er nødvendig.

Personlige egenskaper 
Språkrådet ønsker å rekruttere folk som kan bidra til et stimule-
rende arbeidsmiljø og gi Språkrådet et godt omdømme. Derfor 
er det viktig at medarbeiderne våre har godt humør og en positiv 
innstilling. Rådgiveren må kunne arbeide selvstendig, ta initiativ 
og jobbe prosjektbasert.

Rådgiverstillingen har stillingskode 1434 og er plassert i lønns-
trinn 53–57. Vi vil vurdere å gi høyere lønn til svært godt kvalifi-
serte søkere.  
Nærmere opplysninger får du av fungerende direktør Sigfrid 
 Tvitekkja, telefon 22 54 19 66. Du kan også sende e-post til 
sigfrid.tvitekkja@sprakradet.no.

Søknadsfristen er 21. desember 2010. Vi vil ha en tospråklig 
søknad, med en skriftlig versjon på norsk og en versjon på tegn-
språk. Send den skriftlige søknaden elektronisk via våre nettsider 
www.sprakradet.no. Søknaden på tegnspråk sendes til post@
sprakradet.no som videopost, eller lenke til et nettsted der 
videoen kan lastes ned fra. Du kan sende DVD til Språkrådet, 
Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO.
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I disse dager sitter barn i hele verden 
og skriver ønskeliste til Julenissen. For 
klart Julenissen finnes!

Jeg også har ønsker, både for jul, livet 
generelt, for meg og for andre. Jeg har 
også ønsker spesielt for hørselshemme-
de. Jeg ønsker at vi i størst mulig grad 
spiller på Livets bane i stedet for å sitte 
på tribunen som tilskuere og ser andre 
spiller Livets spill. 

Jeg er glad for hørselsteknologien, den 
gjør min hverdag enklere, men den kan 
absolutt ikke gi meg så god hørsel jeg 
trenger for å kunne spille skikkelig på 
Livets bane. Og jeg ønsker ikke å trekke 
meg ut og sette meg på tribunen fordi 
jeg ikke klarer å spille som de andre. I 
dag trenger jeg heldigvis ikke å gjøre 
det ofte. Men det er ikke så lenge siden 
jeg stort sett satt på tribuneplassen når 
mine nære og kjente var ute på banen 
og spilte.

Jeg har gått integrert i hørende og 
talespråklig miljø hele mitt skole- og 
utdanningsliv. Tegnspråk begynte jeg 
å lære da jeg var nesten 30 år. Selv om 
jeg på mange måter har «klart meg bra» 
som man sier, så var jeg, som talespråk-
lig tunghørt, likevel på flere arenaer 
mer en tilskuer enn en spiller på Livets 
bane. Hvordan kan jeg si det når jeg 
klarte å utdanne meg til lærer og audio-
pedagog kun basert på talespråk? 

Jeg sier det fordi LIVET i stor grad 
foregår utenfor utdanningsrommene, 
utover skolesituasjonen og utover 
arbeidsoppgavene. LIVET er å snakke 
med studentene i kantina i matpausen. 
LIVET er å delta i samtalen rundt 
middagsbordet sammen med familien. 
LIVET er å tulle, tøyse og ha det moro 
med venner, skravle over en caffè latte 
på kafè. LIVET er diskusjonene, ikke 
fagbøkene og forelesningene. LIVET er 
familiehygge, besøk og selskap.

I godt tilrettelagte lydmiljøer er jeg 
imponert over hvor mye taleoppfat-

telse jeg får ved hjelp av CI. Problemet 
er bare at livet stort sett ikke består av 
godt tilrettelagte lyttesituasjoner. Livet 
er fullt av støy og dårlige lyttebetingel-
ser. I et talespråklig miljø finner du meg 
på tribuneplassen i familieselskap, på 
kafèen, i lunsjen på jobben, i nabo-
gata, på foreldremøter, foreningsmøter, 
styremøter – ja, i alle livets situasjoner 
der sosiale, talespråklige spilleregler 
gjelder og vi er flere enn to-tre spillere. 
Da begynner det å bli mange situasjo-
ner. Derfor sier jeg at jeg i mange år, på 
mange arenaer, var en tilskuer og ikke 
en medspiller på Livets bane.

Hvor var jeg, i barne- og ungdomsår, 
når mine jevnaldrende var hjemme hos 
hverandre og lekte, når de hang på hjør-
net og snakket sammen, når de gikk på 
kafè? Ofte var jeg enten hjemme eller 
på biblioteket med nesa begravd i en 
bok, eller jeg trente, eller jeg satt med 
håndarbeid. Men jeg var også sammen 
med andre både hjemme hos dem, «på 
byen», og i ulike fritidsaktiviteter. Men 
sosialt sett satt jeg da på tribuneplassen. 
Jeg hadde en opplevelse av at jeg bare 
diltet etter de andre. Jeg hørte veldig 
lite av hva de sa, bare fulgte etter dem 
der de gikk, og hadde derfor en følelse 
av å være alene selv om jeg fysisk sett 
var sammen med dem. Denne følelsen 
av å være ensom var mye sterkere når 
jeg var sammen med dem, enn når jeg 
var alene med mine egne aktiviteter. 
Derfor opplevde jeg det som bedre å 
være alene enn å være sammen under 
talespråklige betingelser i gruppesam-
handling.

Men jeg er jo ikke slik, jeg synes ikke 
det er best å være alene, og det fikk jeg 
først erfare etter å ha lært tegnspråk 
og etter hvert fått meg et tegnspråklig 
nettverk. Etter å ha lært tegnspråk har 
jeg fått mulighet til å være en aktiv spil-
ler på mange flere av Livets baner, enten 
gjennom tolk på foreldremøter, for-
eningsmøter, styremøter og i familiesel-
skap – eller gjennom direkte kommuni-
kasjon med andre tegnspråklige. Stabile 

vennskap er noe jeg først opplevde å få 
etter jeg kom inn i tegnspråkmiljø.

Jeg har et ønske på vegne av alle hør-
selshemmede, og det er at de fra de er 
små skal få være deltakere og spille på 
Livets bane i flest mulige situasjoner. 
Jeg ønsker at hørselshemmede barn, 
uavhengig av antall desibel hørselstap, 
skal lære tegnspråk hånd i hånd med 
norskspråket. Jeg ønsker at når de ikke 
mestrer spillereglene blant talespråklige 
i et spill, skal de få lov til å spille det 
samme spillet sammen med tegnspråk-
lige. Slik svært mange hørselshemmede 
blir prøvd integrert i ensidig talespråk-
lig miljø i dag, har vi en lang vei å gå 
dersom dette målet skal være mulig å 
nå. Noen vil si at jeg gjennom dette 
ønsket tror på Julenissen. Men som alle 
barn vet: Julenissen finnes! Men han 
er litt tunghørt, så hvis han skal høre 
oss må vi være mange som roper høyt. 
Kanskje han da vil høre oss etter hvert?

Hørselshemmet,
hva så?

Finnes Julenissen?
Anne Kristine Grønsund, er 
fast spaltist i DT i år. 
Sivilstatus: 38 år, gift, to gutter. 
Fødested: Grimstad.
Utdannet: Lærerhøyskolen på 
Notodden, og audiopedagog-
utdannelse fra ISP, Universite-
tet i Oslo.
Jobb: Har jobbet som lærer 
både på Skådalen og Nedre 
Gausen. De siste årene har 
jeg jobbet som rådgiver/
tegnspråkkonsulent på Nedre 
Gausen og har mest kontakt 
med foreldre til hørselshem-
mede, men også med lærere 
og elever.
Hørselsstatus: Født tunghørt, 
men som godt voksen ble 
hørselstapet større og de siste 
årene har jeg vært døv. 
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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.

Mangel på skoletolker – hvem har ansvaret?
Av Inger Lise Vincent, leder i Tolkeforbundet

Svar til ‹‹Verdens beste 
tolketilbud, ja gitt!›› i 
Døves Tidskrift nr. 5.
At mange døve, 
hørselshemmede og 
døvblinde sliter for å 
få tolk etter sine behov 
er en både gammel og 

kjent problemstilling. Om dette skyldes 
mangel på tolker, organiseringen av 
tolkeresursene, eller andre årsaker kan 
diskuteres. Det som er klart er at denne 
gruppen ikke kan akseptere å bli fratatt 
muligheten til utdanning og arbeid. 
Etter folketrygdloven har de rett til tolk 
og staten har en plikt til å yte denne 
rettigheten. Men som så mange andre 
ting staten har en plikt til å oppfylle, 
er heller ikke tolketilbudet tilfredsstil-
lende. Her må staten som eier tjenesten, 
NAV som er gitt ansvaret for tjenesten, 
tolketjenesten som utfører tjenesten svare 
for seg, jeg skal prøve å svare på vegne av 
frilanstolkene.

Det er en freidig påstand å gi frilanstol-
kene skylden for at studenter eller andre 
står uten tolk til sine behov. Bedre blir 
det heller ikke når det påstås at frilans-
tolkene -hele tiden utnytter systemet, ved 
kun å ta oppdrag som gir mest penger i 
egen lomme og - ikke gidder å tolke for 
døve studenter. Jeg tenker at her må det 
være mangel på kunnskap om hvordan 
systemet fungerer som er årsaken.

I tolkeyrkets spede begynnelse var 
tolkerollen preget av ‹‹den gode hjelper›› 

holdningen. Dette kommer selvsagt fra 
tiden før tolketjeneste ble en rettighet 
og tolk ble et lønnet yrke. Heldigvis har 
tolkerollen utviklet seg med årene til å 
bli et profesjonelt yrke, hvor brukerne av 
tjenesten ikke lenger står i takknemlighet 
til tolken, og tolkene ikke lenger er tolker 
for å være ‹‹snille››. 

Da retten til tolk ble etablert i 1981 var 
det bare frilanstolker som utførte denne 
tjenesten. Tolketjenesten ved hjelpemid-
delsentralene startet i 1994 med ansatte 
tolker. Pr februar 2010 er det 188 ansatte 
som utfører 158 årsverk, 151 av disse er 
tolker. Til sammenligning er det ca 370 
frilanstolker med rammeavtaler. Hvor 
stor prosentandel frilanstolkene faktisk 
jobber som tolk er meget varierende. Som 
frilanstolker er vi selvstendige oppdrag-
stakere som NAV leier inn til å utføre 
oppdrag. Det betyr i praksis at vi ikke 
har fast inntekt, og inntekten vi har også 
skal dekke sykepenger, feriepenger og 
pensjonsordning. Frilanstolker blir etter 
faglige vurderinger ved tolketjenestene 
tilbudt oppdrag, og står fritt til å takke 
ja eller nei til avtalen om oppdrag en blir 
tilbudt.

Det spiller en stor rolle hvor i Norge 
vi bor angående hva slags/hvor mye 
oppdrag vi blir tilbudt. Det er ofte et 
puslespill for å ha oppdrag nok til å 
kunne leve av tolkingen gjennom året, og 
det er kun muligheten til å velge hvilke 
oppdrag en vil ta som gjør at det økono-
miske bærer seg. 

Frilanstolker har ingen plikt til å utføre 
arbeid for NAV, de tilbys arbeid som 
innleid hjelp der tolketjenesten ikke kan 
dekke oppdraget selv. I prinsippet funge-
rer vi som et rørleggerfirma. Entreprenør, 
som stat og kommune, leier inn etter an-
bud. Ingen tenker vel at et rørleggerfima 
kan pålegges å ta jobber for staten?

Hvorfor velger ikke frilanstolker å ta på 
seg skoletolking? Hvorfor velger frilan-
stolker å tolke bare for døve? Hvorfor 
velger frilanstolker å tolke for bare 
døvblinde? Ja si det? På samme måte kan 
en spørre seg hvorfor noen sykepleiere 
foretrekker å jobbe på sykehus i stedet 
for på sykehjem, osv. Om sykehjemmet i 
kommunen din mangler sykepleiere kan 
man ikke pålegge sykepleiere å søke jobb 
der? Dette handler jo om alle menneskers 
rett til å velge hvor og hva de ønsker å 
jobbe med. 
Frilanstolkene kan ikke stilles ansvarlig 
for at døve/døvblinde står uten tolk. De 
kan ut i fra sin rolle i systemet aldri ha et 
slikt ansvar. Det er til tider tungt å jobbe 
i et statlig system hvor man ikke har ret-
tigheter, om man ikke i tillegg også skal 
bære ansvaret for at noen ikke får tolk 
til sine behov. Min opplevelse av mine 
kollegaer er at vi tvert i mot strekker oss 
langt for å imøtekomme behovene for 
tolk. Ofte på bekostning av familie, vår 
egen fritid osv. Jeg tror nok vi alle er mer 
tjent med å rette kritikken dit den hører 
hjemme, og ikke skyter vilt rundt oss 
og blåser i hvem vi treffer bare vi får ut 
frustrasjonen. 

Dyr behandles bedre enn døve
Av Niels Kristensen

Jeg er helt enig med 
Jannicke B. Kvitværs 
innlegg i DT nr. 
5/2010. Veldig bra at 
Jannicke tar opp og 

setter i gang tolkedebatt i DT. Derimot 
må jeg si at kommentaren fra NAV hjel-
pemiddelsentral ved Annette Wilhelm-
sen til Jannickes innlegg var temmelig 
tynne greier.

Wilhelmsen skriver blant annet ‹‹gam-
meldags og tungvint datastyringssys-
tem››. Ja, og hva så? Den unnskyldningen 
har jeg hørt i minst 10 år. Stadig vekk 
har NAV tolketjenesten svart at de har 
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mistet statistikk over hvorvidt en tolke-
bruker har fått tolk eller ikke. Jeg begri-
per overhodet ikke hvorfor den norske 
tolketjenesten ikke vil bruke det systemet 
som de har i Sverige og Danmark? Der 
har landene en fantastisk program-
software med et utmerket bestillings-
system. Det vil si man kan til enhver tid 
se/lese for eksempel hvilken time en tolk 
er ledig og så bestille tolk direkte. Ord-
ningen er meget enkel å bruke og syste-
met har fungert utmerket. Ingen behøver 
å føle seg avvist fordi alle selv kan se til 
hvilke tid enhver tolk er opptatt og ledig. 
Brukeren kan til og med straks bestille 
samtaletime, frisørtime etc. ut fra ledig 
tolketime brukeren har bestilt og også å 
velge den tolk brukeren selv ønsker.

Jannicke mener at frilanstolker ikke 
gidder å ta tolkeoppdrag for studen-
ter, fordi de tjener mer på andre typer 
tolkeoppdrag. Ja, det tror jeg også. Det er 
ingen hemmelighet at frilanstolker ofte 
foretrekker å tolke og ledsage døvblinde 
fordi timebetalingen der er så mye høy-
ere. Ikke misforstå meg, jeg synes det er 

utmerket at døvblinde har et godt tolke- 
og ledsagertilbud, og det unner jeg dem. 
Men hva er konsekvensen? Mange døve 
foreldre i Oslo og omegn har gang på 
gang ikke fått tolk til foreldremøter/ – 
samtaler på kveldstid. Det rammer oss 
hardt. Vi får ingen mulighet til å følge 
opp barna våre, vi får heller ikke første-
hånds informasjon om våre barns utvik-
ling og fungering. For ikke lenge siden 
valgte jeg to ganger å bestille tolk for 4 
timer, selv om det ikke trengtes mer enn 
til 2 timer. Men da fikk jeg tolk! Akk ja, 
det finnes nemlig - egentlig dessverre - de 
som kan velge og vrake i tolkeoppdrag 
– slik Jannicke så riktig beskrev det i 
innlegget sitt.

Husdyr får bedre service og behandling 
hos veterinær døgnet rundt enn hva døve 
får. Også døve kan bli syke og ha store 
smerter utenom ‹‹kontortiden››. Jeg har 
forstått det slik at hele 11 - 14 personer 
(forhenværende tolker) sitter på kontoret 
i Oslo / Akershus og bl.a. koordinerer 
tolkebestillinger. Det er jammen mange 
kontor rotter! Mitt spørsmål er: hvorfor 

bruker ikke tolketjenesten kompetente 
døve som koordinatorer og sekretærer, 
slik at tolkene får mulighet til å tolke og 
vi får beholde flere tolker? NAV tolke-
tjeneste er et offentlig serviceorgan. 
Også de skal følge krav om å ha 5 % 
funksjonshemmede i sin bemanning. 
Funksjonshemmede har rett til jobb i 
offentlige tjenester. Har tolketjenesten 
oppfylt kravet om mist 5 % funksjons-
hemmede i sin arbeidsstokk? I Danmark 
fungerer det utmerket med døve i jobb 
som tolkekoordinatorer. 

Til slutt en orientering til døve: Hvis 
dere har bestilt tolk god tid i forveien 
til kurs, temakveld eller seminar. Og 
allikevel ikke har fått tolk. Og dere 
allerede har betalt påmeldingsavgift på 
grunn av begrenset deltakerantall. Så 
har dere en mulighet til å kreve refusjon 
av påmeldingsavgiften hos deres lokale 
tolke tjeneste. Da får tolketjenesten også 
ført opp statistikk over refunderte utlegg 
til ikke utførte tolkeoppdrag.

Døveidretten, atter en gang
Av Johnny Olsen

Med konferansen for 
funksjonshemmedes 
idrett i frisk erindring, 
har refleksjoner, tanker 
etc. svirret rundt i 
hodet i ettertid. Kon-
feransen som ble holdt 
på Gardermoen 5. – 7. 
november var spen-

nende og lærerik, man fikk belyst hele 
funksjonshemmedes idretts status i dag 
og målsetningen videre. 

Kulturminister Anniken Huitfeldt åpnet 
møtet og NIF var representert med sterke 
personligheter, selv om presidenten, Tove 
Paule, ikke var til stede. Deltakerne var 
ellers fra særforbund, utvalg for funk-
sjonshemmede, idrettslag etc. Det var et 
godt gjennomført konferanse, men, for 
meg med en bismak. Døveidretten var 
bare en ‹‹bisetning›› i denne konferansen 
med mye suksesshistorier for den øvrige 
idretten for funksjonshemmede (vesent-
lig fremført av de funksjonsfriske).

Det som var mest forstemmende var at 
døveidrettslagene glimret med sitt fravær, 
i et forum hvor det var viktig at døve-

idretten burde vært mer synlig enn noen 
sinne. Vi var bare fem døve (tre fra NDI 
og to fra Hamar Døves IL) og det er 
svakt i denne viktige besøkelsens tid.

En ting er sikkert og det er at døveidret-
ten i Norge selv må bære den videre. 
Den organiserte inkluderingen er unik i 
verdenssammenheng. Det er den, men, 
kan gi en negativ gjenklang på den må-
ten at alle land kan følge etter og spesielt 
i Europa bli ‹‹eurofisert››. Døveidret-
ten i Frankrike er borte og andre land i 
Europa er i faresonen, en utvikling som 
ikke er ønskelig. Visjonen med likestil-
ling og inkludering er god, men, hva med 
premissene for gjennomføringen? Egent-
lig er det assimilisering vi gjennomgår 
nå, både i Norge og Europa for øvrig.

Hva kan vi på vår hjemlige arena gjøre 
for å bevare og videreutvikle døveidretten 
i Norge? Nye tanker, kreativitet og kref-
ter må til, vi må heve oss på kunnskap og 
kompetanse. Vi må synliggjøre oss mer 
og tørre mer. Et spørsmål er betimelig 
i denne debatten, hvorfor samarbeider 
ikke døveidretten og Norges Døvefor-
bund for felles beste?

Særlig når NIF med særforbundene 
kjører toppidrettens linje og bred-
deidretten etter hvert blir helsevesenets 
ansvar(?), er det viktig at vi kommer mer 
på banen. Mye av det som blir gjort i 
funksjonshemmedes idrett, blir mer og 
mer bekostet av midler og tilskudd fra 
helsedirektoratet, helse og rehabilitering, 
samt fra offentlige instanser. Og her kan 
døveidretten (via idrettslagene)sammen 
med NDF få tilført mer midler til felles 
beste i norsk døvemiljø.

Første skritt bør være at idrettslagene 
møter mannsterkt opp til neste døve-
idrettseminar med generalforsamling, 
som håpes kan kjøres over to dager i 
april/mai 2011. Her bør lagene enes om 
en strategi der NDI må få større mandat 
og krav om egen døvekonsulent for vår 
idrett i samarbeide med NDF. Sammen 
vil vi stå sterkere i en tid der vi behøver 
hverandre mer enn noensinne.
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Dramatisk flukt fra 
Afghanistan til frihet

helge.herland@doveforbundet.no

Antall døve innvandrere har økt betydelig de siste årene. Nå regner vi med at det bor 500 døve 
innvandrere i Norge. Det merkes i en gruppe på bare 5.000 døve. Mange av våre nye landsmenn 
har dramatiske historier å fortelle fra hjemlandet og noen har gjennomført dristige fluktruter. 
En av dem er Norhassan Zaher fra Afghanistan. Han har bodd i Trondheim de siste to årene.

* Jeg klarte ikke å bo i Afghanistan. Jag 
var redd for at jeg skulle bli drept. Jeg er 
vokst opp med krig og uroligheter og klarte 
ikke mer. Døve er en utsatt gruppe for vi 
hører ikke at det blir ropt advarsler og kan 
bli skutt ved misforståelser. Den daglige 
kampen for mat, hus, arbeid og trygghet 
sliter veldig på helsen. Derfor måtte jeg 
bare rømme landet.

Norhassan er en pen mann på 30 år. Han 
har et vinnende smil og vil gjerne fortelle 
sin flukthistorie, men det er vanskelig for 
oss å forstå hverandre. Selv med mellom-
tolken Kristian Kamizi, som kommer fra 
Iran, men som har bodd i Trondheim 
i flere år, tar det mange timer før vi er 

sikker på at vi har oppfattet afghaneren 
riktig.

* Jeg gikk fra Afghanistan til Pakistan over 
fjellene. På noen strekninger fikk jeg kjøre 
bil. Jeg hadde med litt penger og betalte 
for skyssen. Men mest gikk jeg med en liten 
sekk på ryggen. Jeg gikk om natten og holdt 
meg skjult om dagen. Det tok to uker å 
komme seg inn i Pakistan. Jeg ble der i to 
måneder og da var det slutt på pengene 
mine. Jeg forstod også at jeg måtte komme 
med videre til et vestlig land, til et land der 
døve har bedre levekår. Første etappe videre 
var å gå og å haike til Iran. Jeg forflyttet 
meg om natten og gjemte meg om dagen. 
Jeg drakk vann og fant mat i søppelhauger, 
det ble mye gammelt brød.

Han kom seg vel fram både til Iran og 
videre til Irak. Der fikk han på miraku-
løst vis forståelse av at de beste landene 
for døve var i Europa. Soldater fra USA 
forklarte ham dette. De sa at han måtte 
komme seg videre med båt til Hellas. 
Hvordan de fikk formidlet dette til en 
døv som heller ikke kan lese? De tok 
fram et kart, pekte på Hellas og et gresk 
flagg og pekte på noen store trailere.

* Jeg klarte å komme meg under en slik bil, 
der er det skjulesteder og mulig å ligge i 
fosterstilling når bilen kjører. 

Der tar litt tid for oss for å få klarhet i 
dette. Norhassan kan en type tegnspråk 
fra Afghanistan og er lite vant med 
internasjonal tegnkommunikasjon. I 

Afghanistan har de ca 50 ulike tales-
pråk og han bruker munnstillinger i sitt 
tegnspråk fra ett av disse språkene som er 
umulig for oss å oppfatte. Men mellom-
tolken vår er tålmodigheten selv og ved 
hjelp av flere kontrollspørsmål forstår vi 
etter hvert at det faktisk er mulig å opp-
holde seg under et vogntog på humpete 
veier fra Irak til Tyrkia. 

* Når sjåføren sov måtte jeg liste meg stille 
ut og få tak i vann og det jeg fant av spise-
lige varer.

På den måten kom Norhassan seg fra 
Asia til Tyrkia som er porten til Europa. 
Han ble født i 1980 og er vokst opp, 
først med invasjon av Sovjet, med krig og 
ødeleggelser. Så med det strenge Taliban 
styre som hadde forbud mot nesten all 
glede. Det var forbud mot idrett, tv, 
skoler, menn måtte ha skjegg, kvinner 
burka og så levde man i konstant frykt 
for bomber og ødeleggelser. Norhassan 
måtte som ung gutt begynne å jobbe 
som sauegjeter. Krigssituasjonen gjorde 
det umulig å fortsette med sauer. Da 
måtte han livnære seg som skredder. For 
nordmenn er det vanskelig å forestille 
seg kulturen i et så sammensatt land 
som Afghanistan. 15 år gammel ble han 
presentert for sin kommende brud, som 
da bare var 10 år. Tre år etterpå ble de 
gift, og først da de var gift tok kona av 
seg burkaen slik at Norhassan fikk se 
henne. Selvsagt var det foreldrene som 
hadde organisert ekteskapet, og selvsagt 
var kona hørende uten kunnskaper i 

Flukten fra Afghanistan
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tegnspråk. Det er uvanlig at døve gifter 
seg med hverandre i Afghanistan.

* For å komme fra Tyrkia til Hellas fikk 
jeg tak i en liten båt med padleårer. Så 
manøvrerte jeg båten etter stjernehimmelen 
mot Hellas og kom meg i land uten å bli 
oppdaget av gresk politi.

Han forteller i timevis om dager og net-
ter, tørste og sult, redsel og angst. Det er 
som vi har skrudd på en bryter. Det er 
vanskelig for oss å avbryte, vanskelig å 
komme med tilleggsspørsmål. Norhassan 
er lykkelig for å få fortelle sin historie, 
glad for at noen bryr seg om å høre på 
ham - og han vil gjøre det grundig fra 
start til slutt. Det er likevel umulig for 
oss å få tak i nyanser og komme helt til 
bunns i alle opplevelsene han prøver å 
fortelle oss.

* I Hellas bruker jeg samme taktikk som 
tidligere. Jeg går på veiene om natten og 
holder meg skjult om dagen. Jeg lever på 
det jeg finner av matrester og drikke. Det 
går likevel galt, jeg blir tatt av politiet og 
uten pass eller andre papirer blir jeg plas-
sert i fengsel i en måned. Det er ikke kjekt 
å sitte sammen med bare hørende på en 
fengselscelle uten å forstå hva som vil skje 
med meg. Men etter en måned ble jeg satt 
på gaten uten at myndighetene ville gjøre 
noe mer med meg.

* Utenfor fengselet treffer jeg døve som jeg 
kan prate med. De hjelper meg til et sted 
der mange flyktninger bruker å samles hver 
kveld. Det er like ved en stor parkerings-
plass for trailere som går i trafikk nordover 
til Europa, blant annet til Tyskland. Jeg 
studerer hvordan de hørende gjør det for 
å komme seg usett inn på lastebiler og 
trailere. Det er streng kontroll av bilene før 
de kjører. 

Norhassan er en mager kar, noen år i 
Norge har ikke endret på det. Han kom 
seg ubemerket på en bil som var lastet 
med poteter. Der gravde han seg ned i 
potethaugen og trodde seg skjult for de 
greske politifolkene, men nei – han ble 
oppdaget og fikk en ny måned på vann 
og brød i fengsel. Det er bare når han 
forteller om fengselsoppholdene han 
virker ille berørt. Det er tydelig at de 
to oppholdene i gresk fengsel var svært, 
svært vonde. Han ble stygt behandlet i 
fengselet, sier han.

* På andre forsøk klarer jeg å komme meg 
videre fra Hellas. Igjen finner jeg plass 
under en stor trailer og denne gangen går 

det bra. Jeg kommer meg til Tyskland. Der 
er det vanlig med utdeling av mat på gaten 
til folk som ikke har fast adresse. Jeg har 
blitt vant til å sove ute. Jeg klarer meg. Åtte 
måneder på flukt har lært meg hvordan jeg 
skal overleve. I Tyskland forstod jeg at de 
beste landene for flyktninger var de skandi-
naviske eller England. Jeg klarte å lure meg 
med en overbygget lastebil til Finland, jeg 
kjente det finske flagget på bilen. Nå var 
jeg inne i lasterommet og det gikk bra. Da 
de losset bilen i Finland kom de nærmere 
og nærmere meg, og like før de tok bort 
kassene jeg gjemte meg bak løp jeg så fort 
jeg kunne ut av bilen. Jeg var livredd for å 
bli arrestert. I Finland får jeg på min måte 
ved hjelp av et kart og gester en kioskeier til 
å forklare at Norge er det beste landet å dra 
til. I skjul på en mindre kassebil kommer 
jeg til Sverige, derfra går og haiker jeg til 
Norge. 

Mellomtolken min heter altså Kristian 
Kamizi, ja han er blitt så norsk at han 
har byttet fornavn fra Seyed til Kristian. 
Han har jobb på Siemens i Trondheim og 
har saktens en spennende flukthistorie å 
fortelle han også. Sammen med mor og 
søster red han i tre døgn med en kamel-
karavane fra Iran til Tyrkia og friheten. 
Så med fly til Norge der de er gitt opp-
holdstillatelse og venter på det magiske 
norske passet! Kristian var heldig og fikk 
ett års opphold på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve. Der praktiserte han 
norsk tegnspråk hele døgnet og lærte fort, 
derfor mener han at Ål er det rette stedet 
for Norhassan. For voksenopplæring 
noen timer i uken i Trondheim er ikke 
godt nok for en som skal lære seg norsk 

språk, kultur og samfunnsforhold, mener 
han.  

I Oslo finner Norhassan greit fram til 
politiets utlendingsenhet, men han tør 
ikke gå inn den første dagen.

* Jeg satt en dag og studerte folk som gikk 
inn og ut av huset. Jeg fulgte med på at de 
som gikk inn også kom ut igjen. Likevel var 
jeg redd, for det var kameraer som overvå-
ket inngangen. Da jeg endelig våget å gå 
inn den andre dagen var køen så lang at 
jeg ikke fikk snakket med noen. Kontorene 
stengte og alle måtte ut. Men den tredje 
dagen ble det min tur. Da de konstaterte at 
jeg var døv ble det hentet tegnspråktolker. 
Jeg ble plassert på mottak, fikk dusje, nye 
klær og mat. Det var en stor lettelse. Jeg har 
fått oppholdstillatelse og bor i Trondheim.

Afghanistan er et av verdens fattigste 
land. 70 % av befolkningen kan ikke lese 
og skrive. Mange år med borgerkrig og 
okkupasjon gjør at landet må bygges på 
nytt. Sykdommer som malaria og diare 
tar livet av mange. 100.000 har mistet en 
fot, en hånd eller andre kroppsdeler etter 
å ha trakket på landminer. 

Rettsvesenet er barbarisk, lovbrudd blir 
straffet med amputasjon av hender og 
føtter. I dette samfunnet skal døve prøve 
å finne menneskeverd. Norhassan Zaher 
tror ikke det er mulig. Han håper på 
et godt liv i Trondheim og at han med 
tiden kan få sin kone og døve lillebror til 
landet som har alt det Afghanistan ikke 
har. Foreldrene er døde i det krigsherjede 
landet. Måtte han få et godt liv i Norge!   

Til venstre mellomtolken Kristian Kamizi i samtale med Norhassan Zaher.
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Norges Døveforbund satser aktivt på prosjektarbeid. For-
bundets målsetting med prosjektmidler fra Extrastiftelsen 
(tidligere Helse og Rehabilitering) er å fremme likestilling 
for døve og tunghørte i samfunnet, samt styrke tegnsprå-
kets stilling på alle områder i samfunnet.
NDF inviterer eksterne fagmiljøer, lokallagene av NDF og 
andre samarbeidspartnere som arbeider med og/eller for 
døve til å søke Extrastiftelsen om prosjektmidler gjennom 
NDF.

Norges Døveforbund ønsker å sette i gang prosjekttiltak 
som er i tråd med forbundets arbeidsprogram innen tegn-
språk, utredning, forsking, interessepolitikk, brukermed-
virkning, rettigheter og tilgjengelighet

Frist for å sende inn forslag på prosjekttema er satt til 
25. mars 2011.

Send en kort beskrivelse med tema og hva man ønsker å 
oppnå med prosjektet. 

Norges Døveforbund vil bistå med veiledning ved utfor-
ming av prosjektbeskrivelsen/søknad. 

Ferdig prosjektbeskrivelse/søknad må være administra-
sjonen i hende innen 15. mai.

For mer informasjon, gå inn på www.deafnet.no 
Ta gjerne kontakt med forbundets prosjektkoordinator 
Bjørn A. Kristiansen. bjorn@doveforbundet.no 

For informasjon om 
Extrastiftelsen: 
www.extrastiftelsen.no 

Prosjektmidler fra Extrastiftelsen 2011
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Les mer på 

www.rycon.no

 
Rycon AS har i over 15 år utviklet gode verktøy 
for deltakelse i arbeidslivet.

kompetanse på hørselshemmede og døve.

området.

Rycon AS 

Rycon AS, Ryensvingen 11b

Vi skaper arbeidsglede!
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Arbeidslivsseminar
helge.herland@doveforbundet.no

Arbeidslivseminar, for siste gang?
De siste 10 årene har NDFs arbeidslivsseminar samlet fullt hus den siste helgen i november. 
Derfor ble årets seminar et antiklimaks. Bare 16 deltakere fant det interessant nok til å komme 
på et seminar som ifølge innbydelsen skulle passe for døve som ønsker å komme inn i arbeidsli-
vet, ønsker å skifte jobb, har noen utfordringer eller problemer på jobben som de ønsker å drøfte. 
Eller rett og slett ønsker å vite mer om arbeidsliv generelt.

Noen av seminardeltakerne, fra venstre Signe S. Bekkvik, Maryan Mahmood Zaden, Amela Talic, Tarik Talic, Mateusz A. Bugaj, Magdalene Bugaj, 
Aljona Novikov, Mariusz Gajewski og Eva Sasim Løvik.

Coaching er et nytt begrep for mange, her fortel-
ler Siw Knutstad hva hun kan bidra med som 
coach.

Jobbintervju
Hele 10 av deltakerne var innvandrere, 
en spennende gruppe døve fra Bosnia, 
Polen, Iran, Estland, Afghanistan og 
Kurdistan. De fikk med seg gode fore-
lesninger og lærerike rollespill i bagasjen 
hjem. Mari Blomquist fra Adecco, som 
er et av Norges største bemanningssel-
skap, snakket om ‹‹Hva ser arbeidsgiver 
etter når de ansetter nye folk››. Det kom 
tydelig fram at i tillegg til formelle kom-
petansekrav som utdanning og arbeids-
erfaring spiller personlige egenskaper en 
viktig rolle.  Hva er personlighet, spurte 
Mari og svarte: Det er en persons typiske 
eller foretrukne måte å handle, tenke 
og føle på. Veldig forenklet kan vi si at 
de fleste bedrifter ser etter folk med stå-
på-vilje, ryddighet og godt humør. Hun 
kom også med gode råd om intervjusi-
tuasjonen. De aller fleste som blir ansatt 
har først vært inne til intervju med sjefen. 

Det er ofte intervjuet som til syvende og 
sist avgjør om man får jobben. Adecco-
rådgiveren påpekte at det er viktig å være 
rolig under intervjuet, selv om de fleste 
naturlig nok er nervøse i en slik situasjon. 
De videre rådene hennes var blant annet: 
Oppfatt spørsmålene, tenk før du svarer, 
svar på det de ber om – og om nødvendig 
be de gjenta spørsmålet. Det er viktig 
med øyekontakt, man må våge å møte 
sjefens blikk – på samme måte som man 
må våge å være seg selv under intervjuet. 
Det er viktig at man svarer mest mulig 
åpent og ærlig, og at man aldri snakker 
nedsettende om andre. Det er ikke lurt 
å kritisere tidligere sjefer og tidligere 
arbeidsplasser i et jobbintervju!

Coaching
Siw Knutstad tok opp et nytt begrep 
blant døve, et tema som i flere år har vært 
mer vanlig blant hørende: ‹‹Hva er coac-

hing og hvorfor har det blitt mer vanlig 
å bruke coach?›› Siw har nettopp startet 
med coaching (veiledning), men hun 
har i 10 år jobbet som tegnspråktolk og 
har sett behovet for coaching også blant 
døve.  Hun vil derfor søke Extraspillet 
(Helse- og rehabilitering) om et prosjekt 
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for å utvikle coaching blant døve. Enkelt 
sagt dreier coaching seg om å finne det 
beste i seg selv og jobbe med å få fram 
dette i sin søken etter det arbeidet man 
vil ha. Siw gikk inn på flere viktige felt i 
dette arbeidet, temaer som alle begynner 
på ‹‹M››: mangfold, mulighet, medvirk-
ning, meningsfylt, menneskeliggjøre, 
måloppnåelse osv.

Arbeidsmiljøloven
Advokat Jon Olav Bjergene er en fast 
foreleser på arbeidslivsseminarene. Han 
kjenner døve og har en egen evne til å til-
passe stoffet til deltakerne. Så også denne 
gangen. For det er ikke enkelt å forelese 
til en gruppe der mange ikke har så store 
kunnskaper i norsk tegnspråk. Når det 
også skal formidles gjennom tolk er det 
ekstra krevende. Seminaret var heldig 
som hadde en topptolk i Liv Solbø Nesse, 
hun fikk anledning til å demonstrere hele 
sitt rike tolkeregister i formidlingen av 
stoffet til en så uensartet språkgruppe. 
Bjergene understreket at Arbeidsmiljø-
loven er laget for å beskytte den enkelte 
arbeidstaker. Loven er stadig blitt utvidet 
til å omfatte flere områder, helt ferskt 
var reglene om at retten for pappaer til å 
ta ut permisjon ved fødsler nå er utvi-
det, sa advokaten.  Han kom ellers inn 
på de mest alminnelige reglene i loven, 
men tok spesielt opp spørsmål knyttet 
til likestillingsombudet, skjult diskrimi-
nering og fri rettshjelp. For i samtalen 
med deltakerne fremkom det eksempler 
på at slett ikke alle arbeidsgiverne følger 
reglene i Arbeidsmiljøloven!
 
-Best i klassen?
En foreleser som ikke trengte tolk var 
Paal Richard Peterson. Som seniorrådgi-
ver i (trekk pusten!) Arbeidsgiverpolitisk 
avdeling i Fornyings-, administrasjons- 
og kirkedepartementet tok han for seg 

statens dobbeltrolle som arbeidsgiver og 
lovgiver. Et av målene for Paal sitt arbeid 
er å få flere funksjonshemmede inn i 
arbeidslivet og der må staten selv gå foran 
som et godt eksempel og vise at de mener 
alvor med et mangfoldig arbeidsliv. I så 
måte er de foreløpig ikke best i klassen. 
En statistikk som viser sysselsettingen av 
funksjonshemmede gir disse resultatene: 
12,8 % jobber i kommunal virksomhet 
– 10,1 % i fylkeskommunale virksomhet 
– 8,4 % er ansatt i det private nærings-
liv – 7,1 % er ansatt i statlig virksomhet. 
Overser man kompetansen, spurte Paal 
og pekte på at nedsatt funksjonsevne 
likevel kan bety full arbeidsevne. For 
deltakerne på seminaret var det nok et 
tankekors at staten også er dårligst i klas-
sen til å inkludere innvandrere i arbeids-
livet, derfor har statlige virksomheter nå 
en regel som sier at: statlig virksomhet 

er pålagt å innkalle minst en person 
med innvandrerbakgrunn til intervju for 
kunngjorte stillinger, forutsatt at søkere 
er kvalifisert. 

Rollespill
Tre av medlemmene i NDFs arbeidslivs-
utvalg, Knut Dønnesen, Britta Wold og 
Bjørn A. Kristiansen ledet flere rollespill 
under seminaret. Det er lærerikt å være 
skuespiller i et jobbintervju, for eksempel 
der du har søkt stillingen som kokk på 
hotellet og møter hotellsjefen, kjøkken-
sjefen og fagforeningslederen til avgjøren-
de intervju. Et sentralt spørsmål i mange 
av disse rollespillene er hvordan man kan 
selge seg selv som døv, og hvordan man 
kan imøtegå arbeidsgivernes skepsis til å 
ansatte døve.

Neste år
Så spørs det om det blir noe arbeidslivs-
seminar i 2011, eller om NDFs arbeids-
livsutvalg konkluderer med at markedet 
er mettet for denne typen seminarer 
foreløpig? Som alltid når døve kommer 
sammen til seminar var stemningen 
på topp og miljøet veldig godt, mange 
spørsmål og problemstillinger ble nok 
løst like mye over kaffekoppene som 
under forelesningene. Det er likemanns-
arbeid i praksis. Jeg vet noe som jeg 
deler med deg og som hjelper deg videre, 
mens du vet noe annet som du gir meg 
og som hjelper meg videre. Ikke minst 
blant innvandrere er det mange praktiske 
spørsmål som løses på den måten.

Det er mange statlige etater, slår Paal Richard Peterson fast.

Rollespill, her diskuterer kjøkkensjef Magdalene Bugaj, fagforeningsleder Amela Talic og hotellsjef 
Mariusz Gajewski hvem som skal ansettes som ny kokk på hotellet.
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DM i futsal
- Hvor er siden som forteller at ‹‹Det 
skjer i Bergen››, spør Gunnar Hansen 
på et besøk innom kontoret.
- Disse sidene forteller om nytt fra 
hele Norge og tar med stoff fra Bergen 
også, svarer vi.
- Da skriver du at lørdag 26. og søndag 
27. februar er det døvemesterskap i 
futsal i Haukelandshallen. Dette er 
det største idrettsarrangementet blant 
døve, det er påmeldt 10 herrelag og 
5 kvinnelag, men vi ønsker oss også 
mange tilskuere fra hele landet. De må 
se etter mer info på nettsiden www.
bdik.no, blant annet finner de rime-
lig hotellovernatting for helgen der 
og mulighet for å melde seg på felles 
middag lørdag kveld.  
Notat fra Gunnar

Tolk ved møte med helsevesenet
Døves menighet i Bergen har sammen med Rådgivningskontoret for hørselshemmede og 
døvblinde, Bergen kommune, sendt brev til Fylkeslegen i Hordaland og Helse Vest, Bergen. 
Diakoniutvalget i menigheten har tatt initiativet, og bakgrunnen er de problemer som døve 
ofte opplever i sitt møte med helsevesenet fordi det mangler tolk.

I brevet står det blant annet: ‹‹Det vi ber om er at det at dagens ordninger, både rutiner og 
økonomi, gjennomgås slik at døves rettigheter og helse blir ivaretatt, og at det om nødvendig 
utarbeides ny ordninger for å sikre tolking for døve i en sykdomssituasjon. Vi mener dette er 
noe døve har rett på, uten en tolkeordning som fungerer får ikke døve det samme helsetilbud 
som andre. En ordning som ikke fungerer er også en helserisiko.››

Fylkesmannen i Hordaland har fått brevet, og har sendt det videre til Helsedirektoratet. De 
skriver at de kan informere helsetjenestene i fylket om det ansvaret de har. Men, fortsetter de, 
dette gjelder nok ikke bare Hordaland fylke. Derfor spør de Helsedirektoratet om det er ak-
tuelt å utarbeide informasjonsmateriell, eller om andre tiltak kan settes i verk for å sikre døve 
rett til informasjon og medvirkning og bidra til universell utforming av helsetjenestene.

(fortsetter i første spalte)

A.C Møller skole
Skolen for døve og tunghørte i Trondheim har dette skoleåret 16 elever som får 
all undervisning på skolen, 8 elever som har delt skoleuke mellom bostedsskole og 
Møller – og 69 deltidselever som kommer til opphold på skolen noen ganger for 
året. Til sammen altså 93 elever, av disse er det ingen elever på 1. trinn, fra 2. til 7 
trinn er det 44 elever, mens 49 er elever i ungdomsskolen (8. – 10. trinn). 
Deltidsopplæringen av elever samkjøres blant annet med foreldreopplæringen 
i tegnspråk, ‹‹Se mitt språk››. Når man summerer antall uker deltidselevene får 
opplæring hos A.C.Møller skole i løpet av 10 års skolegang, finner man at elevene 
totalt tilbringer nesten ett skoleår på Møller. Skolen ser det som svært viktig at 
elever som får opplæring i sin bostedsskole har mulighet for å møte andre tegn-
språklige elever flere ganger i løpet av et skoleår. Undervisningsplanen har derfor 
også en egen del med vekt på den sosialpedagogiske siden ved oppholdet.
Det jobbes ellers kontinuerlig med å finne måter å samarbeide med bostedsskolene 
på mellom deltidsoppholdene. Noen skoler ‹‹kjøper›› for eksempel supplerende 
tegnspråkopplæring via bildetelefon.  Møller tilstreber også å bistå skoler med 
hjelp til vurdering av prøver og tentamener. Ellers er skolen så vidt i gang med et 
prosjekt der man ser på muligheter for å ta i bruk IKT i opplæringen slik at de for 
eksempel kan ha undervisning i digitale klasserom. Skolen understreker at dette 
bare er tenkt som et supplement til og ikke en erstatning for deltidsopplæringen 
ved A.C. Møller skole.

(forts.) Pasient- og brukerombudet i 
Hordaland har også fått kopi av brevet, og 
har sendt menigheten et positivt svar. Der 
skriver de først at de er oppmerksomme 
på problemstillingen, og har også tidligere 
tatt dette opp med Haukeland syke-
hus. De viser til at pasienter har rett til 
informasjon som er tilpasset mottakerens 
individuelle forutsetninger (pasientret-
tighetsloven §3-5). Så skriver de: skulle 
en pasient møte vansker knyttet til nevnte 
problematikk i sitt møte med helsevese-
net, er vedkommende velkommen til å ta 
kontakt her for bistand. Altså, dersom du 
ikke får tolk, kontakt Pasient- og bruker-
ombudet i ditt fylke. 
Også VG, Norges største avis, har fanget 
opp saken og arbeider nå med å lage en 
artikkel om spørsmål knyttet til tolking 
for døve i helseinstitusjoner.
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Det
skjer
i Norge

Arbeidet med å få på plass en nødmel-
dingstjeneste for døve går langsomt frem-
over. Egil Bowim ved Kokom forteller at 
deres forslag til løsning er at alle bruker-
ne må ha en mobiltelefon med GPS. 
- Vi anbefaler at det er lagt inn et pro-
gram i mobiltelefonen som gjør at GPS-
koordinatene sendes med nødmeldingen, 
og at det er forhåndsprogrammert en 
meldingsmal som gjør at noe av ‹‹stan-
dardinformasjonen›› går raskt og ikke 
behøver skrives på nytt. 
- Det betyr at døve må oppgi sine perso-
nalia til et nødnummer-register?
- Ja, det er flere grunner til at vi foreslår 
en pre-registrering. To av dem er: SMS 
er ikke en garantert tjeneste, dersom 
det ikke er kommet tilbakemelding fra 
sentralen i løpet av et gitt tidsintervall 
må innringer regne med at meldingen 
ikke er kommet frem, og forhold seg til 
det. Erfaring fra Sverige og Storbritannia 
viser at håndtering av meldinger via SMS 
tar lang tid, det må innringer vite slik 
at alternative løsninger velges når det er 
mulig

Hvem råder over 
tegnspråk?
FONTS inviterer til debatt og tegnspråk-
fest lørdag 22. januar 2011 kl 18 - 23 i 
Litteraturhuset, Oslo.
Norsk tegnspråk er et ungt språk, og sta-
dig i forandring og utvikling. Norsk 
tegnspråk har fått anerkjennelse som 
offisielt norsk språk, og blant annet skal 
det ansettes konsulenter i Språkrådet 
med tegnspråk som arbeidsområde. Når 
et språk er i daglig bruk, er det enkelte 
som i sterkere grad enn andre blir språk-
modeller. Hvordan utvikler tegnspråk 
seg som språk i Norge i dag? Hvem - om 
noen - bestemmer hvilken språkbruk 
som er rett og gal? Hvilken erfaring har 
vi med språkplanlegging i nyere norsk 
tegnspråkhistorie? 
I panelet sitter:
 Sonja Myhre Holten, varamedlem i Norges 

Døveforbund og master i tegnspråk
 Knut Bjarne Kjøde, nyhetsoppleser i NRK
 Sigfrid Tvitekkja, fungerende direktør i 

Språkrådet
 Mira Zuckermann, teatersjef for Teater 

Manu
 Sonja Erlenkamp, leder av FONTS og 

professor i tegnspråk ved HiST
Gratis inngang. Salg av drikke. Debatten 
starter kl 19. 

Sonja Myhre Holten blir en av deltakerne i 
panelet.

Lars Hana er en pådriver i diakoniutvalget 
i døves menighet i Bergen som har tatt opp 
spørsmålet om tolking for døve på sykehus.

Nødmeldingstjenesten

Forslaget fra Kokom er diskutert med 
de i departementene som har ansvar for 
nødmeldesentralene, altså Justisdepar-
tementet og Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Sistnevnte har oversendt saken 
til de fire helseforetakene. Det er de som 
har ansvar for driften av AMK-sentralene 
og som dermed må ta grep for å få tjenes-
ten implementert. 
Hva betyr dette videre spør vi Bowim? 
-Departementets vanlige styringsverktøy i 
forhold til de regionale helseforetakene er 
de årlige bestillerdokumentene, og jeg ser 
med forventning frem til at denne saken 
kommer med der, slik jeg forstår brevet fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
Da ser det altså ut som om nødmel-
dingstjenesten innenfor helsesektoren 
er på rett vei. Når det gjelder det videre 
arbeidet fra Justisdepartementet som 
følger opp saken i forhold til politi- og 
brannsentralene, har NDF purret på 
saken. Det er forståelig at døve blir utål-
modige, men det er dessverre slik at det 
norske byråkratiet arbeider grundig, men 
langsomt.

Egil Bowim (i midten) ser med forventning fram til at de fire regionale helseforetakene baker inn 
nødmeldingstjenestene for døve i sine budsjetter for 2011.
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SPORT

De fleste kjenner til resultatene fra EM i futsal i Sveits i november. Herre-
landslaget ble nummer 14 og kvinnelandslaget nr 7 i mesterskapet. Kvin-
nelaget ligger nærmest en pallplass og kvalifiserte seg automatisk til VM. 
Herrelaget har en lengre vei å gå, men med mange unge spillere har laget 
potensial.

EM i futsal

Jentene spilte uten sin mangeårige 
kaptein Unni Helland, som ble mam-
ma til Selma 7. november. Likevel 
hevdet jentene seg godt. Laget er også 
så heldig at de får god hjelp utenfor 
banen av de interesserte foreldrene 
Mary Korshavn (mamma til Cecilie) 
og Johann Roppen (pappa til Ane 
Serine). 
Johann filmet alle kampene slik at 

fotballinteresserte hjemme fikk ferske 
klipp og spillerne kunne studere seg 
selv.

Vi har bedt om Johan sine refleksjo-
ner etter mesterskapet i et forsøk på å 
se litt bak resultatene.

Herrelaget
- Jeg har egentlig et dårlig grunnlag 

til å vurdere herrelaget, men den av-
gjørende kampen i innledningsgrup-
pen ble spilt mot Wales. 
Norge ledet 4 - 2 da det stod igjen 9 
minutter, og så ut til å ha god kon-
troll. Men Wales lyktes perfekt med 
raske angrep og heldige avslutninger 
og vant kampen 6 - 4. Dermed ble 
det 2. plass i puljen til Wales, og 3. 
plass til Norge.  
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- Norge gikk på stygge tap mot 
Sveits (0 - 9) og Russland (0 - 12). 
Vertsnasjonen scoret på sine tre - fire 
første forsøk samtidig som Norge fikk 
skadet sin lagkaptein - og kampen var 
i realiteten avgjort før det var gått 10 
minutter. 
Mot Russland holdt Norge nullen i 9 
minutter, men den russiske spillemå-
ten med utrolig høyt tempo og hyp-
pige spillerskifter tappet det norske 
laget for krefter og i andre omgang 
rant målene inn. 
Russland ble nummer 2 i mesterska-
pet, og Norge er langt unna dette 
nivået - først og fremst på grunn av 
tempo og kondisjon. 

- Gruppespillkampen mot Østerrike 
var Norges beste kamp - da gikk bal-
len som på skinner og Norge vant til 
slutt 10 - 3. 
Dette var den eneste kampen hvor 
Østerrike tapte med mer enn to 
mål og viser at det norske laget har 
potensial til å nå enda høyere i neste 
turnering. Sammenlignet med andre 
land består det norske laget av mange 
unge spillere. 
De gir håp for framtiden, for rutine 
er gull verd i en slik turnering. For å 
skåre mål må man holde hodet kaldt, 
og det er noe man lærer bare ved å 
spille mot de beste. 
Trener Maarten Vregdelius anbefaler 
da også spillerne å melde seg inn i 
hørende klubber for å få mer og bedre 
trening og dermed bedre prestasjo-
nene også til landslaget.

Kvinnelandslaget
- Kvinnelandslaget opplevde virkelig 
stang ut. I grunnspillet vant Norge 
5 - 2 over England i sin første kamp. 
De spilte en elendig kamp nummer 2 
og tapte klart mot Polen. Norge vant 
deretter 8 - 2 over Sverige. Resultatet 
av grunnspillet var dermed at Polen 
og Norge hadde like mange poeng, 

identisk målforskjell (16 - 12), men 
Polen ble rangert som nummer 1 
fordi laget bare hadde fått 2 gule 
kort, mot Norges 4. 
Med ett færre baklengsmål mot Polen 
eller ett ekstra mål mot Sverige hadde 
Norge hatt en overkommelig vei mot 
finale, men i stedet ble det nå en 
nesten håpløs ferd mot Tyskland - og 
med seier hadde storfavoritt Russland 
blitt motstander i en semifinale. 

- I kvartfinalen mot Tyskland gjorde 
Norge sin beste kamp under EM. 
Stram defensiv organisering og giftige 
kontringer gav nesten full uttelling. 
Norge tok ledelsen og Tyskland slet 
veldig med å utlikne og fikk vinner-
målet først da Norge mistet konsen-
trasjonen et øyeblikk. 
Tyskland vil gjerne møte Norge til 
treningsleir, noe som ikke er så rart 
da dette var den jevneste kampen 
Tyskland spilte i hele EM. 
De to plasseringskampene for kvin-
nelandslaget var tøffe oppgjør, men 
manglet den nerven som gjorde 
Tysklands-kampen til en stor opple-
velse. 

- Konklusjonen er at kvinnelandslaget 
med fem debutanter gjorde et spil-
lemessig bra EM, og at det var uhyre 
små marginer som gjorde utslaget. 
Tone Rørstad ble toppskårer i hele 
EM med 18 mål og fortjener skryt for 
det! Med gode finter og kloke avslut-
ninger kunne hun fort skutt Norge til 
medalje! Men det er veldig tynt bak 
Tone på skåringslisten - dette bør bli 
bedre til neste mesterskap. 

Se Johann Roppens reportasje på 
Youtube på denne adressen: 
http://www.youtube.com/user/jrop-
pen

Resultater kvinner:

Norge - England 5 – 2
Norge – Sverige 8 – 2
Norge – Belgia  5 – 4
Norge – Polen  3 – 8
Norge – England 4 – 6
Norge – Tyskland 1 – 2

Finale: 
Russland – Danmark 5 – 1. 

Bronsefinale:
Tyskland – Italia 9 – 3.

Resultater menn:

Norge – Sverige 7 – 4
Norge – Østerrike 10 – 4
Norge – Sveits  0 – 9
Norge – Slovenia 3 – 7
Norge – Belgia  2 – 5
Norge – Wales  4 – 6
Norge – Russland 0 – 12

Finale: 
Ukraina – Russland 5 – 1. 

Bronsefinale:
Nederland – Bulgaria 3 – 1.

Sport

Tone Rørstad ble EMs toppscorer. Foto: Arne 
Lystad.
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