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Vi er midt i februar når første Døves Tidsskrift kom-
mer i postkassen. Det er litt seint å ønske godt nytt år, 
men jeg ønsker dere alle en god fortsettelse på 2012. 

Det er naturlig å se tilbake på det forrige året. Jeg må 
takke administrasjonen i NDF for godt arbeid Det 
er trist at økonomien har tvunget oss til å redusere 
antall ansatte, men de som er igjen fortjener både ros 
og applaus. Økonomien er litt bedre enn tidligere, 
regnskapet går inn i balanse takket være gode bingo-
inntekter og færre ansatte. Vi fikk også ca 4 millioner 
fra ExtraStiftelsen til syv viktige prosjekter som andre 
i døvemiljøet jobber med.

Fremdeles sliter vi med å få myndig-
hetene til å erkjenne at NDF ikke 
bare er en organisasjon som bør få 
tilskudd fra Helsedirektoratet, men 
også fra Kulturdepartementet som 
en språkorganisasjon. Departemen-
tet arbeider med å lage en allmenn 
språklov som skal fastslå hvilke forpliktelser staten har 
til å ta vare på de norske språkene bokmål, nynorsk, 
samisk, kvensk og norsk tegnspråk. 

Det er en stor glede for oss at Språkrådet har ansatt 
en rådgiver i tegnspråk, Sonja Myhre Holten, som 
begynte der i begynnelsen av september. Det betyr 
mye for oss at tegnspråkets status heves og at døve får 
sterkere rettigheter i samfunnet.

I 2010 reduserte vi Døves Tidsskrift fra 10 til 6 
blader, men i fjor kunne vi øke til 8 utgivelser. Etter 
landsmøte i Tromsø ser vi at det er fremdeles behov 
for Døves Tidskrift. Ellers oppfordrer vi medlem-
mene til å bruke deafnet mer. Vi skal jobbe for å lage 
deafnet bedre.

På slutten av året gjennomførte Oslo Døveforening 
Døves Kulturdager som bød på et mer variert og godt 
program enn tidligere, blant annet var fagdagen en 
riktig vitamininnsprøyting for mange.

Forbundet har gjennomført viktige møteplasser gjen-
nom likemannsseminarer, sentrale kurs og landsråd. I 
tillegg har det lokalt blitt gjennomført en rekke kurs 

God fortsettelse!
og andre arrangementer der NDF har møtt de som 
jobber lokalt. Det er av stor betydning med en god 
dialog mellom forbund og foreninger.

Jeg vil fremheve den innsatsen alle tillitsvalgte og 
frivillige i døveforeningene gjør. Mange medlemmer 
fortjener honnør for den tiden de bruker for at andre 
skal få det bedre.

Spesielt gledelig i 2011 var det at NDFU arrangerte 
flotte leirer, seminarer og kurs.   Vi har fått mange 
gode tilbakemeldinger på dette og det er meget viktig 

å investere i de ressursene som finnes blant 
ungdommene.

Babytegn bøkene våre er blitt en suksess. Nå 
har vi bestilt et nytt opplag fra trykkeriet. 
Mange hørende foreldre bruker tegn til sine 
hørende babyer, og så håper vi at foreldre til 
hørselshemmede babyer vil gjøre det samme!

Bistandsprosjektene både på Madagaskar og i 
 Palestina ble avsluttet i fjor. Selv om prosjektet er 
avsluttet vil vi fortsette å holde kontakt med døvefor-
bundene i de to landene vi har knyttet så tette bånd 
til. Et fremtidig bistandsarbeid bør drives både av 
NDF og av døveforeningene.   

NDF driver et godt arbeid på mange området, blant 
annet gjennom flere utvalg. Foreldreutvalget, senior-
utvalget og NDFU er gode eksempel på dette. 

Arbeidet i Døves Nordiske Råd, EUD og WFD har 
også opptatt oss i 2011. Det er viktig at vi profilerer 
oss i disse fora. En sentral oppgave videre vil være 
oppfølging av FN-konvensjonen om funksjonshem-
medes rettigheter, som inneholder viktige føringer 
også for døve. Vi er representert i styret både i WFD 
og WFDYS fram mot neste verdenskongress i Tyrkia 
i 2015.

Nå bretter vi opp skjorteermene for viktig arbeid i 
2012. Videre fremgang er avhengig av at vi fortsatt 
spiller på lag, både forbund, foreninger og alle med-
lemmene.

Jeg ønsker alle en god fortsettelse!

Videre fremgang 
er avhengig av at vi 
fortsatt spiller på 
lag

Hanne B. Kvitvær
forbundsleder
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Kommentar

FAFO-forsker 
Hilde Haualand peker i rapporten ‹‹Straf-
fet og isolert››  (*) på at ingen fengsler i 
Norge er tilrettelagt for døve. Kunnska-
pen om døve og tegnspråk er liten eller 
helt fraværende. Det betyr at ingen kan 
tegnspråk, ingen kjenner til tolketjenes-
ten, ingen fengsler har tilrettelagt med 
tekniske hjelpemidler for hørselshem-
mede – ja, en så opplagt sak som at det 
blir tilgang på tekst-tv når en døv innsatt 
har adgang til tv-sendinger er man ikke 
bevisst (fjernkontrollen til tv er ofte 
fjernet fra dagligstuen, for det kan være 
restriksjoner på hvilke kanaler innsatte 
får se på).

På denne måten 
opplever døve fengselsstraffen som en 
dobbel straff. Det verste eksempelet fin-
ner vi hos Fritz Moen som de første 10 
årene av soningen hadde små muligheter 
for å kommunisere med medfanger og 
ansatte. Han fikk heller ikke permisjon 

og behandling i disse årene. At det i et-
tertid viste seg at han var uskyldig dømt 
gjorde tragedien total.

Det er heldigvis 
få døve kriminelle, derfor er det også få 
døve innsatte i norske fengsler. Gruppen 
er så liten at det kan gå år mellom hver 
gang et fengsel får en døv fange – og 
dermed blir det vanskelig for det enkelte 
fengsel å bygge opp kompetanse på grup-
pen. Å ta til orde for en egen avdelig for 
døve i ett av landets fengsler er heller 
ingen god ide. Døve innsatte vil ikke at 
andre skal vite om soningen, de vil ikke 
ha kontakt med andre døve innsatte 
og på den måten få rykte om soningen 
spredd over hele landet. Dette er en av 
ulempene ved å være en del av den døve 
minoriteten i landet.

Så kan man si: 
døve må ta ansvar for sine handlinger. 
Døve vet godt hvordan det er å være 

i samvær med hørende der ingen kan 
tegnspråk. Det bør derfor ikke komme 
overraskende på noen døve at det å sitte 
i et fengsel blir ekstra isolerende. Det 
er en del av den funksjonsnedsettelsen 
døve alltid vil oppleve i et talespråklig 
miljø. NDF kjemper for et samfunn med 
likestilling og likeverd. Da kan man vel 
ikke bare be om retter, men også innrette 
seg etter de plikter samfunnet stiller til 
borgerne.  
 
Det vi må kunne 
kreve er at soningsforholdene for døve i 
fengslene skal tilrettelegges. Der det er 
lov å se tv-programmer skal det være en 
selvfølge at det er tekst-tv. Døve innsatte 
skal sikres tegnspråktolk på felles møter 
og ellers når det gis informasjon og 
undervisning. Varslingssystemer som gis 
over høyttaler skal varsles visuelt for døve 
osv. NDF bør bli mer oppmerksomme 
på å kjempe for døves rettigheter også 
innenfor murene.

Skal døve straffes

 m i l d e r e ?
helge.herland@doveforbundet.no

«Det er blitt rettspraksis at døve får lavere straff en andre på grunn av at det 
er hardere for døve å sone i fengsel.» Sitatet er hentet fra aktor sin prosedyre 
ved en tingrett i Norge. På denne måten fikk den døve lovbryteren straffen 
sterkt redusert. Er det riktig? Mener vi at døvhet er en unnskyldning for å 
få mildere straff enn hørende?

(*) Straffet og isolert. Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. Fafo-rapport 2011:01
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Og når straffen 
er ferdig sonet har døvemiljøet et spesielt 
ansvar for å inkludere den straffedømte 
i miljøet igjen. Døve kan ikke som hø-
rende flytte til en annen by eller finne seg 
et nytt miljø. Vårt miljø er så lite at alle 

kjenner alle. Det stiller ekstra krav til oss 
når det gjelder vilje til tilgivelse og evne 
til å støtte de som trenger ekstra bistand. 

Døve trenger 
fellesskap med andre døve. Uansett hva 

eller hvem vi tror på er vårt samfunn 
bygget på et humanistisk grunnlag. Alle 
kan gjøre feil valg i livet. Ofte er det 
tilfeldig hvem som er lovbryter og hvem 
som er dommer. Det bør mane oss til en 
god porsjon ydmykhet.

En døv i fengsel
Av anonym

Jeg er døv og har sonet fengselsstraff.
Jeg vil dele mine erfaringer med leserne av bladet. 

Det finnes ikke fengsel i Norge der det 
er egne avdelinger for døve eller der de 
ansatte behersker tegnspråk. En døv som 
blir dømt til fengselsstraff havner derfor 
i et talespråklig fengselsmiljø, og straffen 
kan oppleves tyngre enn det vedkom-
mende egentlig skulle ha. Dette kan gå 
utover den døves psykiske helse, fordi 
alle mennesker har behov for jevnlig 
sosial kontakt med andre. Det å få bruke 
sitt eget språk er ofte nødvendig for å 
holde seg frisk. Sosial kontakt er et av de 
mest grunnleggende behov mennesker 
har. Dersom et fengsel ikke er tilrettelagt 
godt nok for døve innsatte, kan en bli 
utsatt for psykisk slitasje. Ankepunktene 
jeg har i forbindelse med egen soning, er 
mange: 

Det var ikke ordnet ringe- og bran-
nalarmutstyr for hørselshemmede på 
forhånd. Kriminalomsorgen visste godt 
at jeg var døv og skulle sone en periode. 
Det ble heller ikke installert under 
soningstiden. Det kunne fått alvorlige 
konsekvenser for meg om det hadde blitt 
brann i bygningen jeg bodde i.

Tolk var ikke alltid til stede. De fleste 
fengsler har tilbud om både skole, arbeid 
og noen ganger fritidsaktiviteter for 
innsatte. Her er behovet for tolk stort. 
Jeg måtte argumentere for rett til tolk 
ubegrenset antall timer i fengselet, og 
opplyse om at tolketimene dekkes av 
NAV hvis jeg personlig bestilte. Det be-
tyr at hvis det var fengselet som bestilte 

tolk, så måtte de betale selv. Det ville de 
ikke. Å ha tolk i fengselet kostet penger. 
Derfor måtte jeg bestille tolk selv. 

Dekningen av mitt sosiale behov var 
ikke tilfredsstillende. Under spiseruti-
nene i matsalen føler man seg ekskludert 
fra sosiale samtaler og fellesskap. Det var 
ingen som kunne tegnspråk i fengselet. 
Derfor blir ensomhetsfølelsen stor. Jeg 
var mye alene på rommet mitt.

Fengselsbetjenter under soningstiden 
hadde veldig lite eller ingen kunnskap 
om døve. De var ofte usikre på hvor-
dan de skulle håndtere en døv innsatt 
på beste måte, og unngikk derfor helst 
kontakt.  Det er behov for holdnings 
skapende arbeid hos de ansatte.

Informasjonstilgjengeligheten var 
også dårligere for døve enn for hørende 
innsatte. Jeg opplevde å få beskjeder og 
informasjoner mye senere enn andre. 
Gjerne på grunn av at tolk ikke alltid var 
til stede. Betjentene som informerte inn-
satte, glemte ofte meg som var døv. De 
bare gikk etter at muntlig informasjon 
var gitt. Jeg måtte bruke tid og krefter 
på å få tak i informasjon, og opplevde 
situasjonen som frustrerende og utrygg.

Telefonbruk. Det finnes telefoner med 
myntapparater i fengselet. Jeg som døv 
hadde ikke mulighet til å ringe med van-
lig telefon. Her måtte jeg argumentere 
for rett til bruk av SMS. 

Normalt har innsatte besøk av familie 
og venner en time i uken. Jeg argumen-
terte for at jeg skulle få det dobbelte, på 
grunn av behovet for tegnspråk og sosial 
kontakt som jeg normalt ikke fikk daglig 
i fengselet. 

Mangelen på tilrettelegging for meg som 
døv tilsvarer i en viss grad en skjerpet 
straff i forhold til hva den døve innsatte 
juridisk sett skal ha. Det vil si at hvis 
en døv innsatt får 180 dager i fengsel, 
kan det som følge av mangel på tilret-
telegging oppleves som 360 dager. Å 
argumentere for rettighetene, og få gjen-
nomslag for noen av dem, krever både 
tid og krefter. 

Mye står og faller ved hvilke ressurser 
den innsatte har. Jeg måtte selv infor-
mere og argumentere om de behovene og 
rettighetene jeg hadde som døv. Men hva 
med ressurssvake døve? Hvem taler deres 
sak? Hvordan opplever de soningen? Jeg 
antar at det er enda vanskeligere å være 
i fengsel for dem som ikke vet hvordan 
de skal kjempe for sine rettigheter. 
Utgangspunktet må være at døve har 
samme rettigheter som hørende inn-
satte. Våre erfaringer som døve innsatte 
bør brukes til å skape mer rettferdige 
soningsforhold for alle døve, slik at 
døve i fremtiden skal slippe å føle seg 
forskjellsbehandlet – og slik at de skal 
slippe å føle at de får strengere straff enn 
hørende. 
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Vi sitter sammen med ham og den andre 
deltakeren Marianne Rasmussen Kolvik 
(28) i hennes koselige rekkehus i Nit-
tedal, der hun bor med mannen Tore og 
barna Jesper Mikal 9 år og Mathias Alvin 
3 år. Bjarte har tatt turen fra Stavanger 
for å hilse på. Nå mimrer de om turen 
de gjorde fra 20. juni til 20. juli i fjor 
sammen med 9 andre funksjonshemme-
de. Den strabasiøse turen fra Femunden 
og til Snøhetta. Da vi er på besøk er de to 
første av til sammen seks episoder vist på 
NRK1. Programmer som samler mer en 
million seere hver søndag.

Mange ønsket å delta
Bjarte: - Jeg så den forrige serien med 
‹‹Ingen grenser›› og ble fascinert av Tare 
Teksum. Han har som meg Usher, han 
ser dårlig, hører dårlig og er plaget med 

dårlig balanse. Jeg er glad det ble en 
ny serie, der jeg fikk delta. Jeg er ikke 
typisk naturmenneske, men mer bygutt. 
Utfordringen med 30 dager i naturen 
fristet. Turen med Lars Monsen var en 
mulighet for meg til et nytt liv. Jeg har et 
stillesittende arbeid som IT-fagkonsulent 
i Randaberg kommune og trenger å 
komme meg mer ut. 

Marianne: - Jeg så ikke den første serien 
av ‹‹Ingen grenser››, men ble interessert da 
jeg hørte om programmet. Jeg syntes det 
hørtes morsomt ut og ville prøve meg, 
tenkte at jeg ikke ble plukket ut likevel. 
Jeg mente det kunne være greit at døve 
deltok i serien, slik at vi kan vise hvordan 
vi fungerer på tur, og selv lære hvordan 
andre mennesker med ulike funksjons-
nedsettelser fungerer. Jeg har erfaring 

som speider, har drevet med mange akti-
viteter som sykling, svømming og annet 
– og vært mye ute i naturen i oppveksten 
sammen med familien.

Over 1.000 meldte seg interessert i å være 
med da det ble annonsert etter deltakere 
til ‹‹Ingen grenser››. NRK innkalte i 
første omgang 200 av dem til intervju. 
Til neste intervjurunde gjenstod 39. 
Disse måtte gjennomføre både fysisk test, 
samtale med psykolog og ble intervjuet av 
et panel.

Tungt både fysisk og psykisk
Bjarte: - De første dagene var tyngst. Vi 
ble kastet rett ut i en veldig steinete natur 
der det var vanskelig å gå. En av dagene 
klarte vi bare å forflytte oss 3 kilometer. 
Det var et slit.

helge.herland@doveforbundet.no - foto: Håvard Jenssen/Mastiff

- Gruppen vi var på tur med besto av Norges verste stabukker. Det var ingen
som ville ha hjelp av andre. Alle ville klare seg selv, forteller Bjarte Bø-Sande (41).

NRK suksessen: Ingen grenser

Alle deltakerne samlet, bak fra venstre: Kenneth Birkenes, Lars Monsen, Kjersti Lium, Einar Angelsen, Bjarte Bø-Sande og lege Monica Sailer. 
I midten fra venstre: Marianne Rasmussen Kolvik, Ingvill Bruland Vadla, Anne Marie Hagerup og Kari Sango Olestad. Foran fra venstre: Liv Tone 
Lind, Birgit Røkkum Skarstein og Fredrik Alden Thorsen.
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Marianne: - De første dagene var vi hel-
ler ikke kjent med hverandre, vi var enda 
ikke sveiset sammen som et lag. Så hadde 
vi uhellet allerede tredje dagen der ka-
noen veltet og en av deltakerne måtte sys 
i hodet, det gjorde inntrykk på oss alle.

Bjarte: - At jeg ikke kunne hjelpe de an-
dre så mye, slet på psykisk. Jeg fikk fort 
problemer med albuen, det var senebe-
tennelse – eller det som populært kalles 
tennisalbue. Det er noe som henger igjen 
fra jobben min. Jeg jobber med ulike 
PC-er og med forskjellige typer mus, så 
denne skaden har ligget latent. Jeg måtte 
bruke støttebandasje, og muskelavslap-
pende tabletter.Jeg gikk uten å hjelpe de 
andre, og følte at jeg ikke var til noe res-
surs. «Da er det bedre å gå hjem» tenkte 
jeg der og da. 

Marianne: - Du var humørspreder på 
turen og bidro viktig på det området.Det 
tyngste psykisk for oss døve var at mye 
informasjon og prat gikk over hodene 
våre. Vi fikk lov til å bruke tegnspråk-
tolker om morgenen og kvelden, da ble 
det gitt mye viktig informasjon. Men om 
dagen måtte vi klare oss selv og når vi ble 
fysisk sliten blir vi også psykisk sliten – 
og at vi da i tillegg sliter med kommuni-
kasjonen i begynnelsetapper oss for kref-
ter. Jeg ville komme med forslag på tiltak 
som kunne lette turen, men jeg fikk ikke 
formidlet det jeg hadde på hjerte. For vi 
kjente ikke hverandre så godt de første 
dagene. Det var frustrerende men det ble 
bedre med tiden. Jeg ble skikkelig sint en 
gang – og sinnet øste jeg ut over Bjarte, 
han var ‹‹søppelbøtten›› min. Noe som 
var virkelig GODT! For da kunne jeg 
uttrykket meg 100 prosent. 

Men med tiden ble kommunikasjon 
bedre og bedre, og jeg har ikke tenkt mye 
på om jeg har gått glipp av en god del 
under turen, Etter jeg har sett på tv så 
har jeg ikke gått glipp av så mye. For jeg 
var så opptatt å hjelp til med ditt og datt. 
Fokuset mitt ble satt på å hjelpe andre, 
kom oss dit vi skulle osv løpet av turen.

Lars Monsen en myk mann
Bjarte: - På tomannshånd var Lars 
Monsen grei å forstå, da snakket han 
tydelig, men ikke når han snakker til 
hele gruppen slik vi ser i programmet. 

Han er suveren til å motivere oss og har 
et fantastisk humør. Alle turdeltakerne 
var positive til å lære seg tegn og flere ble 
flinke. 

Marianne: - En villmann som virker 
hard og sær, men er avslappet, myk og 
varm. Fantatisk menneskekjenner som 
sier det rette til riktig tidspunkt. Jeg 
beundrer tålmodigheten hans. Vi ble en 
veldig sammensveiset gjeng og fant raskt 
ut av kommunikasjonen. Jeg kunne sitte 

i timevis om kvelden, etter at de andre 
hadde gått i soveposen, ved bålet å prate 
med Birgit (Røkkum Skarstein). Hun er 
lam fra livet og ned, seerne husker at hun 
svimte av i ett program fordi hun hadde 
tatt til seg for lite næring. Vi hadde gode 
samtaler og forstod hverandre greit.

Marianne og Bjarte fremholder at alle 
de 11 i gruppen ser på seg selv som 
funksjonsfriske, som vel fungerende 
mennesker om bare samfunnet blir 

Det gjelder å slappe av mellom slagene, her er Bjarte Bø-Sande til høyre sammen med Einar Angel-
sen.

Bjarte Bø-Sande og Kari Sange Olestad med en vilje av stål.
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tilrettelagt. Døve trenger tolk og tekniske 
hjelpemidler for å delta i mange sam-
menhenger. På samme måte er det med 
andre funksjonshemninger, de trenger 
tilrettelegging. Det var derfor lærerikt å 
være sammen med dem, understreker de 
to døve deltakerne.

Marianne: - Det er på en måte de såkalte 
funksjonsfriskes reaksjoner og måte å ta-
kle funksjonshemmedes situasjon på som 
avgjør om vi virkelig er funksjonshem-
mede. For meg er døve funksjonshemmet 
i mange sammenhenger, men også en 
egen språklig gruppe.

Bjarte: - I løpet av turen har jeg fått et 
annet syn på andre grupper funksjons-
hemmede, vi er forskjellige, men likevel 
har vi så mye felles – blant annet at vi 
kjemper mot barrierer i samfunnet. 
Samfunnet, som inkluderer alle ulike 
mennesker, har et tydelig behov for mer 
innsikt i hvordan folk med ulike funks-
jonsnedsettelser takler hverdagen på.

Marianne: - Vi har alle forskjellige utfor-
dringer, men vi oppdaget at humoren er 
den samme. Deltakerne er åpne, varme 
og med en sterk vilje. Alle har godt av å 
være med på en slik tur, man lærer mye 
både om seg selv og om andre.

Informasjon om døve
Allerede i første program proklamerte 
Bjarte at en av målene med å delta i 
programmet var å få tak i dame. Han 
ler godt av dette når vi konfronterer 
han med utsagnet nå. Ellers er både 
 Marianne og Bjarte opptatt av at pro-
grammet kan avlive en del myter også 
om døve. 

Marianne: - Min eldste sønn er blitt mer 
bevisst på tegnspråk gjennom å se pro-
grammet. Klassekameratene hans er blitt 
mer nysgjerrige, de spør mer og jeg har 
vært i klassen og delt ut kort med hånd-
alfabet. Å vise tegnspråk i beste sendetid 
på NRK gjør noe med folks holdninger.

Bjarte: - Dame!? Jeg har fått noen hen-
vendelser, men det skal du ikke skrive i 
bladet. Mange tar kontakt med meg for 
vennskapelig spøk, men hvem vet hva 
fremtiden vil bringe, smiler Bjarte hem-
melighetsfullt.

NRK gir denne kommentaren til hvorfor 
det ikke ble brukt tegnspråktolk i pro-
grammet: Det er mange fysiske og psykiske 
utfordringer med å være med på Ingen 
Grenser, alle som deltar blir utfordret på 
sin egen funksjonsnedsettelse. Og må prøve 
å forstå de andre sine funksjonsnedsettelser. 
Det er litt av det fantastiske med denne 
ekspedisjonen, at den ikke er spesielt tilret-
telagt for funksjonsnedsettelser. Her må alle 
samarbeide for å kunne gjennomføre. Alle 
må tøye sine egne grenser både psykisk og 
fysisk for å bidra med å få gruppa fram. 
Hvis vi hadde hatt med døvetolker hele vei-
en, ville turen framstått som en tilrettelagt 
ekspedisjon for døve. Det hadde helt sikkert 
vært bra det også, men vi ville oppnå noe 
mer enn det. Derfor ble også en rute valgt 
for å få en flott naturopplevelse og ha et 
stort mål uavhengig av hvilke deltakere som 
ble med. Ikke en tur rundt Sognsvann for 

å gjøre det enkelt for rullestoler, eller kun 
kanopadling for å gjøre det enkelt for de 
med sterke armer. Her blir alle likestilt og 
alle utfordret. 

Det er utfordrende for døve å være blant 
hørende. Men det er også utfordrende 
for hørende å være blant døve. Hvis ikke 
hørende blir utfordret og trygg på at det er 
mulig å ha samtaler til tross for at vanlig 
tale ikke fungerer, vil denne avstanden 
alltid finnes. Vi håper å gi et lite bidrag til 
at denne barrieren kan brytes ned. 
Vi valgte selvfølgelig ikke å utelate tolk på 
dagsetappene for å gjøre livet vanskelig for 
de to døve. Men det er interessant å se at 
det går an å gjennomføre en ekspedisjon 
uten at alt er helt tilrettelagt. Alle skjønner 
at tolk er nødvendig i visse situasjoner. Men 
det er interessant å se at det kan fungere 
praktisk og sosialt også uten tolk.»

- Vi ble et godt sammensveiset gjeng forteller Marianne Rasmussen Kolvik, her til høyre sammen 
med Ingvill Bruland Vadla og Birgit Røkkum Skarstein i midten.

Marianne Rasmusen Kolvik og Bjarte Bø-Sande mimrer om turen de deltok på sommeren 2011 og 
som nå vises i NRK1 i programmet ‹‹Ingen grenser››.
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Nytt navn på Døves Tidsskrift
Av Monica Nesje

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.

SYN 

PÅ SAKEN

vei). Faren er stor for at døve integreres 
bort. Alle trenger et fysisk aktivt liv, nå 
mer enn noen gang før og døveidretten 
bør ha en agenda basert på dette.
Vi har VM i futsal i friskt minne, der 
Norge gjorde sin dårligste innsats enn 
noensinne. Man fikk spørsmål om 
hvorfor det gikk slik. Svarene kan være 
mange. På det sportslige plan er det for 
dårlig trening, ikke rett innstilling/hold-
ning, svakt leder-/treningsapparat (de 
som var og er der, gjør sitt beste ut i fra 
de forutsetninger man har og hadde). 
Egentlig er dette et speilbilde av dø-
veidrettens situasjon i dag. En situasjon 
man ikke burde akseptere. Derfor er det 
å tro at døveidretten sammen med NDF 
med sine kontakter, vil stå sterkere. Det 
er mye å hente i et slikt samarbeid, med 
hensyn til økonomisk støtte, utdanning, 
utnyttelse av tilbud man har fra myndig-
hetenes side.
Uten døveidrett, blir døves liv fattigere 
og historien likeså. Til syvende og sist 
kokes det hele ned til et eneste spørsmål: 
Ønsker vi fortsatt døveidrett i Norge?

Hva forteller navnet 
Døves Tidsskrift? Er 
det et blad kun for 
døve? Hvem får egent-
lig tilgang til bladet? 
Med dagens navn blir 
bladet for internt, derfor 
foreslår jeg et nytt navn, 

for eksempel ‹‹For brukere av norsk 
tegnspråk››.

Jeg vil påpeke at Norges Døveforbund 
ikke er ene ansvarlig for bladet, medlem-
mene har også et ansvar og derfor skriver 
jeg min mening her.
Bakgrunnen for leserbrevet er at jeg var 
med på det internasjonale tegnspråkse-
minaret på Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve i november, med tema: 
‹‹Er tegnspråk utrydningstruet?››. Folk 

fra WFD (Døves verdensforbund) og 
EUD (Døves EU-forbund) var blant 
deltakerne. Det var mange forskjellige og 
interessante temaer som utløste spen-
nende debatter. Det var synd at ikke flere 
andre utenfor Ål deltok på seminaret. 
Det var flott at noen fra Signo, Språkrå-
det og Statped var med, men jeg savnet 
representanter fra andre organisasjoner. 
Det spørs om Ål folkehøgskole og kurs-
senter for døve hadde invitert bredt nok 
til seminaret. Det ble annonsert i Døves 
Tidsskrift, men blir bladet lest av de som 
burde deltatt på seminaret?
Mye stoff i bladet er bra og godt, men det 
spørs hva lesere synes om det. Kanskje de 
ikke er interessert i å lese annonser, kan-
skje burde seminaret vært markedsført på 
første side av bladet. Eller det skulle ha 
vært tydeligere fremhevet inne i bladet, 

kanskje med et bilde som kunne lokke til 
seg interesserte. Det er veldig viktige å gi 
informasjon både eksternt og internt om 
det som skjer, slik at vi når ut til flere enn 
bare oss selv.
Vi kan få flere nye medlemmer hvis nav-
net på Døves Tidsskrift blir endret. 
I dag er det få medlemmer i Norges 
Døveforbun, flere medlemmer vil gi oss 
et sterkere forbund. Da kan det være 
en fordel med et annet navn på bladet, 
slik at flere nyheter og tema utenfra kan 
bygge bro mellom ulike organisasjoner, 
og ikke minst gi informasjoner ut til 
skoler som har hørselshemmede elever 
integrert. Bladet vil også bli mer interes-
sant for annonsører av ledige stillinger. 
Vi trenger et blad som kan gi oss en åpen 
debatt med nye tanker og meninger for 
fremtiden. 

Døveidretten, hva nå?
Av Johnny Olsen

Hvordan går det med 
vår kjære døveidrett? 
Det har vært liten eller 
ingen bevegelse, med 
tanke på hva som er 
gjort siden general-
forsamlingen i april 
2011. Døveidretten står 

svakere enn noen sinne, i det den kanskje 
mister to sentrale ledere: Edvard Rund-
haug i NDI og John Erik Johannessen i 
Døveutvalget fotball.

Man kan stille seg spørsmålet om det er 
ønskelig med fortsatt døveidrett, spesielt 
på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det 
som foreløpig er redningsplanken er fot-
ballen. Men, når Johannessen forsvinner, 
hvilken vei vil fotballen gå?
Vi har heldigvis døveidrettslagene hittil 
intakte, men gjør vi nok på klubbnivå til 
å løfte døveidretten og føre den videre, 
eller vil den smuldre bort. Jeg kan frem-
deles ikke forstå hvorfor den ikke kan 
komme Norges Døveforbund (NDF) i 
møte. Med samarbeid der, tror jeg døvei-
dretten og NDF sammen kan være en vei 

og gå. Når NDF har et ungdomsforbund 
som har sine strategiske mål for døv ung-
dom, så burde man seile sammen mot et 
felles mål med døveidretten. Nå ror vi i 
hver vår båt, der døveidrettens båt seiler 
uten noen mål - mens den andre har sin 
agenda på plass i NDF.

I et samfunn med en rivende utvik-
ling på mange hold, på godt og vondt, 
burde man tro at begge organisasjonene 
sammen kan hente mer enn i dag, der 
målet er å ivareta og styrke døves ret-
tigheter i et demokratisk land der loven 
blant annet har en paragraf som sier: 
‹‹like rettigheter for alle››. Den loven må 
vi bruke for alt den er verdt.
Det er grunn til å tro at interessen for 
døveidretten fremdeles er til stede, spesi-
elt innenfor lagidretten. Men hvor svikter 
det mest? På lederplan, vi har snart ingen 
ledere som kan ta tak. Uten en fører i 
lederstolen, går det bare en vei, den veien 
høna sparker. Vi har en ny verden enn for 
20 - 30 år siden med mange spennende 
interesser som er digitalt styrt og med 
mye integrering (som ikke har gått døves 
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Skisse av Tomaskirken som åpnes i desember i Andebu.

Årets tegner på HIB
Torunn Nystad Gangsøy er av elevene ved Høgskolen i Bergen (HIB) kåret til årets tegner. 
Hun jobber i kantinen på skolen, som bl.a. har ansvaret for tegnspråk og tolkeutdanningen, 
og som har døve lærere ansatt. De skryter av henne.
- Jeg synes det er naturlig å ha direkte kontakt med alle, og da må jeg bruke tegn til døve, 
sier Torunn når vi treffer henne bak kantinedisken.
- Jeg spør tolkestudentene og lærerne om tegn og har på den måten lært meg tallsystemet, 
håndalfabetet og tegnene for maten vi selger. Og så spør jeg om en del andre tegn også, smiler hun.
Vi forstår greit det hun forteller, godviljen ligger tykt uten på henne.
- Jeg hadde ingen kunnskap om tegnspråk eller døve før høgskolen startet opp med 
tolkeutdanningen. Men som ung leste jeg historien om døvblinde Helen Keller, den gjorde 
inntrykk på meg. Hun lærte seg å kommunisere uten syn og hørsel, da må jeg klare å lære 
meg litt tegnspråk.
- Du gjør deg godt forstått, men forstår du hva døve sier til deg på tegnspråk?
- Ja, jeg ser ikke bare på tegnene, men leser på munnen hva de sier, så det går bra.
Så enkelt kan det sies og gjøres. Vi skulle hatt mange flere som kantine-Torunn i samfunnet, 
ikke minst i serviceyrkene – da hadde det blitt så mye enklere å klare seg som døv.
På bildet ekspederer hun gjestelæreren Toralf Ringsø.

Tegntoppen
Ved det årlige likemannsseminaret for ar-
beidslivet, som før jul ble avholdt i Bodø, 
toppet disse tre listen over å ta tegnet til 
kommentar, replikk eller oppklarende 
spørsmål – tallet på antall ganger de 
tok tegnet i parantes. Fra venstre Geir 
Sæthre, Ål (24), Monica Jacobsen, Lo-
foten (29) og Jo-Arve Furland, Ålesund 
(44). Det blir aldri kjedelig på seminarer 
der denne trioen deltar.

Gaver til Deaf Aid
Flere foreninger gav til jul gaver til Deaf 
Aid sitt arbeid. Romerike Døveforening 
støttet med kr 500, Telemark Døve-
forening gav kr 3.000 – mens Bergen 
Døvesenter bidro med kr. 6.000 som ble 
inntektene fra et loddsalg ved juleavslut-
ningen. Pengene rekker langt. For bare 
kr. 250 pr måned kan et døvt barn i 
Kenya sikres undervisning, skoleklær og 
to måltider for dagen. De lærer grunnleg-
gende fag, blir fulgt opp med videregå-
ende utdanning og arbeid slik at de kan 
klare seg som selvstendige

To kirker i Vestfold

Vestfold har aldri hatt døvekirke før, når 
får de to! Signo bygger kirke i Andebu. 
Tomaskirken er navnet og skal etter 
planen åpnes første søndag i advent 2012. 
Kirken bygges helt på døves premis-
ser, det betyr at det blant annet blir et 
spesielt gulv som overfører vibrasjoner fra 
kirkesangens toner og rytmer. 
Kirkebygget har en kostnadsramme på 
4,2 millioner kroner.

Også Fellesrådet for døvekirkene her 
bestemt at det skal bli egen døvekirke i 
Vestfold, felles for fylkene Vestfold og 
Telemark. 
Kirken blir sannsynligvis plassert i 
Sandefjord, bare en halvtimes kjøring fra 
Andebu. 
Det letes etter et passende kirkebygg, slik 
at man slipper å bygge nytt. 

Konferanse for kristent 
fellesskap
Døves kristne fellesskap ved Aslaug 
Kristiansen, Ulla Brauti og Berit Øyen 
Støyva inviterer til nordisk / baltisk kon-
feranse fra lørdag 30. juni til lørdag 7.juli 
på Haugetun Folkehøyskole i Greåker 
- midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. 
Påmeldingsgebyr kr. 300 pr. person, barn 
fra 3 - 11 år kr. 150, skal betales innen 
1. mars. Restbeløpet for opphold og mat 
kr 2.700 pr. person for 7 døgn i et dob-
beltrom uten bad og wc (og barn 3 - 11 
år kr 1.350,- dersom de ligger i foreldres 
rom) skal betales innen 1.mai. Barn 0 
- 2 år gratis. Det er nyoppussede dusjer 
og toaletter på gangen. Hvis du ønsker 
enkeltrom eller rom med dusj og wc så 
koster det ekstra kr 50,- pr. pers pr. døgn 
i tillegg. Betal til konto 0539.27.26219.  



111/2012

Kongelig heder
Bjørn Davidsen takket av som redaktør i 
Foreningen Norges døvblinde sommeren 
2011. Da ble han pensjonist etter 31 års 
arbeid til beste for døvblinde. Ved en 
tilstelning før jul ble han tildelt Kongens 
fortjenstmedalje i sølv av ordfører i Aren-
dal, Einar Halvorsen.

Det
skjer
i Norge

Foto: Aina Moberg, Nordstrand Blad

Overfallsalarm til CSS-ansatte

Oslo var i høst plaget med mange 
voldtekter nattestid. Politiet og kom-
munen satt inn ekstra ressurser for å 
gjøre hovedstaden tryggere. Det gjorde 
også CSS. I Nordstrand Blad uttaler 
direktør John Grimsby at mange av de 
ansatte er kvinner og mange kommer 
seg til og fra jobb sent på kvelden og 
tidlig på morgenen. CSS ønsker at 
de ansatte skal føle seg trygge, derfor 
har de anskaffet overfallsalarm til sine 
ansatte, sier han til avisen. 

På bildet gir Oddrun Helseth, til høyre, 
overfallsalarm til Camilla Lambrechts 
Jensen, Katrine Gjermundrød og Joan 
 Simonsen- mens direktør John Grimsby 
fornøyd overvåker utdelingen.
CSS er en av de største arbeidsplas-
sene på Nordstrand med 300 ansatte. 
Overfallsalarmen er en liten brikke som 
henger i en nøkkelring. Den gir fra seg 
en sterk lyd på hele 110 desibel som 
man håper vil skremme bort potensielle 
overfallsmenn.

Julegavekortene
I desemberbladet var det lagt ved populære julegavekort med 6 
forskjellige tegnspråkmotiv. 

Det vi glemte var å fortelle at de er tegnet av Julie Ane Holst 
(bildet) fra Stavanger. 
All ære til henne!

Årsmøtetid
Drammen Døveforening er først ute med 
årsmøte av foreningene, de har foren-
ingens viktigste møte lørdag 3. mars. 
Disse foreningene har årsmøte lørdag 10. 
mars. Vestfold, Drammen, Kristiansand, 
Møre og Romsdal og Trondheim. Bergen 
og Stavanger har årsmøtene torsdag 15. 
mars, mens landets største forening Oslo 
Døveforening venter helt til torsdag 19. 
april med sitt årsmøte.

Tekst på TV
Stadig flere tv-selskaper tekster nå 
programmene sine. 
Det kan være greit å vite hvordan 
man får fram teksten på de ulike 
kanalene. 

NRK1 – 777, 
NRK2 – 444, 
NRK3 – 333, 
TV2 – 222, 
TVN – 299, 
TV3 – 333, 
Viasat4 – 444, 
SVT1 – 199, 
SVT2 – 299, 
TV4 – 890, 
DR1 – 399, 
DR2 – 399.
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Prosjektmidler fra ExtraStiftelsen

Det finnes et bedre alternativ.
Prøver du å rense ørene med fingeren, bomullspinner og lignende, kan det gjøre mer skade enn 
være til hjelp, og til og med øke produksjonen av uønsket ørevoks. Revaxør er et middel som 
forsiktig og effektivt løser opp ørevoks, og som ved regelmessig bruk kan forhindre dannelsen 
av en ny, ubehagelig vokspropp.

Orion Pharma AS, Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo. Tlf: 400 04 210. www.revaxor.no

Norges Døveforbund satser aktivt på prosjektarbeid. 
Forbundets målsetting med prosjektmidler fra Extra-
Stiftelsen, helse og rehabilitering er å fremme likestil-
ling for døve og tunghørte i samfunnet, samt styrke 
tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. 
NDF inviterer eksterne fagmiljøer, lokallag av NDF og 
andre samarbeidspartnere som arbeider med og/eller 
for døve til å søke ExtraStiftelsen om prosjektmidler 
 gjennom NDF.

Norges Døveforbund ønsker å initiere til prosjekttiltak 
som er i tråd med forbundets arbeidsprogram innen 
blant annet tegnspråk, utredning, forskning, interes-
sepolitikk, brukermedvirkning, likestilling, informa-
sjon, rettigheter, tilgjengelighet og andre dagsaktuelle 
temaer som angår døve.

Norges Døveforbund er en av søkerorganisasjonene til 
ExtraStiftelsen. Vi ønsker å oppnå kontakt med instan-
ser og enkeltpersoner som har ideer til prosjekter som 
kan bidra til gjennomføring av forbundets målsetninger.

Frist for å sende inn forslag på prosjekttema er satt til 
4. april. Send en kort beskrivelse med tema og hva man 
ønsker å oppnå med prosjektet.

NDF ved prosjektkoordinator kan bistå med veiled-
ning ved utforming av prosjektbeskrivelsen/søknad. 

15. februar vil vi ha en liste over prosjekttema 
 Norges Døveforbund ønsker skal igangsettes. 

Ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator Bjørn 
A. Kristiansen om dette. 

Frist for levering av ferdig utviklet prosjektsøknad er 
satt til 20. mai.

For mer informasjon kontakt 
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no 

For mer informasjon om ExtraStiftelsen: 
www.extrastiftelsen.no
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Dette leser vi i boka ‹‹Den andre norske 
filmhistorien›› som er utgitt på Univer-
sitetsforlaget. Historien teller 210 sider 
og er skrevet av ulike forfatteren. De 
14 sidene om døves filmhistorie er ført 
i pennen av Aase Lyngvær Hansen fra 
Møller kompetansesenter. Hun belyser 
blant annet filmens betydning for døve-
skolene, hvor mediet ble benyttet både til 
opplæring og lørdagskos. Filmvisning var 
også et fast innslag på døveforeningenes 
møter. Noe av historien til Oslo Døves 
Smalfilmklubb er også med i boka. 
Videre trekkes trådene fram til døve 
filmskapere av i dag. 

Kapittelet om døves filmhistorie er skre-
vet slik at det kan lese av alle og ikke bare 
av akademikere. Det blir også presentert 
på en så interessant måte at det er lesever-
dig for dem som ikke er spesielt interes-
sert i filmhistorie, men som er opptatt av 
døves historie generelt. 

Boka forteller blant annet at allerede fra 
begynnelsen av 1900-tallet fikk døve 
elever se film på de fem døveskolene i 
Norge. Døveforeningene kom tidlig på 
1900-tallet i gang med filmvisninger. 
Bergen Døveforeningen kjøpte egen 

fremviser i 1914, og i Oslo Døvefore-
ning ble festene ofte avsluttet med film 
– gjerne filmer som viste fra yrkeslivet, 
naturen, seilaser osv. Foreningene gjorde 
også mye bruk av opplysningsfilmer, selv 
om filmene ikke var tekstet var det mye 
å lære bare av å se på bildene. De gamle 
stumfilmene var populære, på juletrefest 
i Østfold Døveforening i 1931 ble det vist 
en film om Chaplin på skøyter som fikk 
fram latteren hos alle.
Allerede i 1962 var NDF i kontakt med 
departementet med krav om at nor-
ske dokumentar- og spillefilmer måtte 
tekstes. Dette kravet ble oppfylt fra 1. 
januar i pr, altså 50 år senere og er et 
godt bevis på at i det interessepolitiske 
arbeidet for døve Tar Ting Tid.
Vi leser at NDF i 1967 fikk statstilskudd 
til et prøveprosjekt med tilrettelegging 
av tekst og tegnspråkkommentarer på 
opplysningsfilmer.
Først nærmere 1930 tar døvemiljøet selv 
i bruk filmopptak fra fester og store begi-
venheter. I 1927 filmet døveprest Conrad 
Bonnevie Svendsen konfirmasjonen på 
Hamar døveskole. Tre år senere skaffet 
den døve astronomen Olaf Hassel seg et 
kamera og gikk i gang med å lage film. 
Fra og med NDFs landsmøte i Bergen i 

1950 var det faste opptak av viktige mø-
ter og begivenheter i døvemiljøet. Sam-
tidig grodde det fram et sterkt filmmiljø 
blant døve i Oslo. Oslo Døves Smalfilm-
klubb ble stiftet. De laget mange filmer, 
en var informasjonsfilmen «Den døve i 
arbeidslivet», og underholdningsfilmene 
«Det spøker på hytta» og «Musikk i går-
den forbudt». Den siste filmen vant flere 
priser både nasjonalt og internasjonalt. 
Aase Lyngvær Hansen skriver at døve 
var fullt på høyden med hørende når det 
gjelder film- og skuespillerkunst.
Fra dagens filmskapermiljø for døve nev-
ner artikkelen Con og Ipek D. Mehlum, 
Asbjørn Midtskogen, Dag Lindeberg, 
Dag Bøe og Thomas Johannessen.
‹‹Den andre norske filmhistorien›› er ikke 
historien om de store spillefilmene. I 
boka leser vi om alle de andre sjangrene 
som også fortjener sin historie nedskre-
vet. I tillegg til døvefilm skriver bidrasy-
terne om ekspedisjonsfilm, arbeiderfilm, 
informasjonsfilm, skolefilm, filmrevyen, 
kortfilm, animasjonsfilm, husmorfilm, 
ungdomsfilm og spillefilmer av og om 
våre nye landsmenn. Boka er redigert av 
Tore Helseth og Eva Bakøy, begge profes-
sorer i film- og fjernsynsvitenskap ved 
Høgskolen i Lillehammer.

Bokanmelder

Bok med 
døves 
filmhistorie

helge.herland@doveforbundet.no

I Trondheim var døveskolen og kinoen nærmeste 
 naboer. Bestyreren av døveskolen i mange år en avtale 
med kinosjefen om at elevene enkelte dager skulle få 
komme gratis inn på kino. En elev som gikk på skolen 
fra 1932 til 1940, forteller at elevene hver lørdag ble stilt 
opp, og de som hadde vært flinke og snille hele uken 
fikk gå på kino.

Aase Lyngvær Hansen har skrevet 
informativt og godt om døves 
filmhistorie i boka ‹‹Den andre 
norske filmhistorien›.
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PERSONALIA  

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

Død ANNA HAUKÅS NORDEIDE, Man-
ger, blir 70 år 15. mars.

60 år
CORNELIA MEHLUM, Oslo, blir 60 
år 2. mars.

ARNE OLAV LØVIK, Stavanger, blir 
60 år 13. mars.

50 år
SIW-HELÈN HEMMERICH, Arendal, 
blir 50 år 26. februar.

NETICE HERLOFSON, Fredrikstad, 
blir 50 år 3. mars.

PER OLE HAUG, Stord, blir 50 år 9. 
mars.

REIDUN VEDDENG,
Trondheim, født 3. oktober 1927, døde 
19. desember. Med Reiduns bortgang 
har døveorganisasjonen mistet en av 
sine fremste tillitsvalgte gjennom tidene. 
Reidun er æresmedlem både i Trondheim 
Døveforening og i Norges Døveforbund 
for sin store innsats for døve. 

Reidun hadde et hjerte av gull og et klokt 
hode. Hun delte begge deler raust med 
alle. Disse egenskapene kombinerte hun 
med en ustråling som ga henne venner 
over hele landet. I hennes selskap gikk 
timene fort og latteren satt løst.  

Reidun ble født i Lofoten. 3 år gammel 
ble hun døv, men hun kom til Trond-
heim offentlige skole for døve først i 11 
års alder. Senere fikk hun utdanning ved 
Kongstein yrkesskole i Stavanger og Alm 
framhaldsskole for døve. Hun giftet seg 
med Trygve, bosatte seg i Trondheim og 
de fikk tre barn. I Trondheim utmer-
ket begge seg i det frivillige arbeidet til 
døveforeningen. I noen år bodde de også 
i foreningens hus i Eirik Jarlsgate, der 
Trygve hadde en bistilling som vaktmes-
ter. Sammen utgjorde de et radarpar som 
utfylte hverandre perfekt. De fikk stor 
betydning for mange døve trøndere og 
oss som fikk lov til å komme på besøk. 

Reidun Veddeng hadde sin arbeidsdag 
som populær kontorarbeider i Trondheim 
kommune, der hun også gjennomførte 
flere interne videreutdanningskurs. I 
sine tillitsverv i døveforeningen gjen-
nom hele livet, var hun blant annet en 
dyktig sekretær og en tegnspråklærer som 
mange hørende minnes med glede og 
takknemlighet. Hun hadde ingen formell 
pedagogisk utdanning, men var likevel 
den fødte lærer. Også NDF fikk nyte 
godt av hennes kunnskaper i tegnspråk, 
der hun i mange år var med i forbundets 
tegnspråkutvalg og som instruktør for 
blivende tegnspråklærere. Reidun var 
også i 6 år medlem av forbundsstyret og 
representerte NDF ved flere internasjo-
nale arrangementer.

SVEIN KONRAD ALBRIGTSEN, 
Oslo, døde 2. desember.

SOLVEIG ELDRID SANDNES, Syvde, 
født 3. juli 1941, døde 29. desember.

ANDERS GULSVIK, Flå, født 16. mars 
1927, døde 10. januar.

Reidun Veddeng var innehaver av Norges Døve-
forbunds hedersmedalje.

Vi minnes Reidun Veddeng i takknem-
lighet og kjærlighet for det arbeidet hun 
gjorde i døvemiljøet. 

Runde år

80 år
ASTRID FREMSTAD, Oslo, blir 80 år 
14. mars.

75 år
HARALD ANGELTVEDT, Oslo, blir 
75 år 19. februar.

GURI DANIELSEN, Halden, blir 75 år 
19. mars.

70 år
ARNHILD ANDERSEN, Finnsnes, blir 
70 år 13. mars.

Døves Kulturdager
Hjemmesidene til Døves Kulturdager i 
Kristiansand 14. – 16. september er åpen, 
gå inn på www.kulturdagene.net
Som du ser kan du velge i mange tilbud: 
paintball, fagdag, utstilling, foredrag, 
fluebinding, dans, mat & vin, selvfor-
svarkurs, poesi, messe, gudstjeneste, by-
vandring, rafting, barnas dag, nattklubb, 
festmiddag, teater, ungdomsfest, besøk 
på feriehjemmet osv…..
Noen spør hvorfor det er billigere å 
melde seg på før 30. juni? Jo, det er fordi 
arrangøren må være sikker på at det blir 
nok deltakere på de ulike arrangemen-
tene – ellers må de avlyse. Derfor: spar 
penger og meld deg på før sommerferien.
På bildet ser vi Roy Eriksen prøvekjøre 
en av barene i kulturhuset Kilden, det 
blir både alkoholfritt og annet å leske seg 
med i det vakre høstværet som er bestilt 
til helgen i Sørlandets hovedstad.
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EMILIE
Vi gratulerer Emilie med overstått 1 års-
dag 7. desember.  Emilie er en smilende 
og glad jente. Masse klemmer fra mor-
mor Heidi Kristin Ovesen og bestefar 
Hans Arne Sæves som er glad i deg.

Emma Ricika-Vold
Vi graulerer vår lille jente som fylte 1 år 
den 26. januar. Vi hadde en flott burs-
dag. Du smiler og ler dagen lang og liker 
å tøyse med mamma og pappa.

Bekjentskap
Jeg er en dame i 50-årene som søker en 
koselig mann i alder 45 – 55 år. Jeg har 
det meste, men savner en god venn. Jeg 
trenger noen å snakke med, gå turer 
med og som liker levende lys og røykfri 
innekos. Ta pennen fatt og skriv til meg, 
Døves Tidsskrift, Bekjentskap, Grensen 
9, 0159 Oslo.

Kongstein skole
Det er skoletreff 1. – 3. juni i Sta-
vanger for de som var elev eller job-
bet ved Kongstein videregående skole 
fra 1946 – 2003. Påmeldingsfristen 
er 29. februar. Treffet har hjemmesi-
den http://www.123hjemmeside.no/
kongsteintreff2012/73604839
Kontaktperson er Beate Johannessen, 
e-post: kongsteintreff@gmail.com, sms 
468 65 534.

Miriam Gjedrem Bortne
fyller 15 år 24. februar. Hipp hurra og 
gratulerer med dagen! Du er utrolig flink 
med hendene. Du elsker å sy på maskin, 
noe du har arvet etter din oldemor Mar-
git. Bursdagsklemmer fra din mormor og 
morfar som er kjempe glade i deg. 
Marit og Gunvald Gjedrem

Marion Celin og Malin Isabel
Gratuleres med overstått bursdager. 
Marion Celin ble 5 år 12. desember og 
Malin Isabel ble 2 år 2. januar. Mamma 
og pappa er veldig glade i dere. 
Anine og Geir Johannessen

Godkjent seriøs healer
Erfaring med helseproblemer.

Behersker tegnspråk. Eget lokale i Bergen.
Gode tilbakemeldinger.

Tlf 45180858, e-post s.voldsund@live.no  

Felleslegatet for Døve  

Du kan søke om støtte. Ta kontakt med:

Hans Kr. Hønsvall, postboks 192, 3201 Sandefjord.
www.felleslegatet.no E-post: hans.honsvall@sandefjordbredband.net

Søknadsfrist 15. mars 2012.

Norges Døveforbunds felleslegat
For 2012 er det ledig legatmidler til følgende formål:

* Stipend til studiereiser * Utdanningsstipend til døve * Stipender til personer 
som tar kurs på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Vennligst oppgi samlede kostnader og søknadsbeløp samt kontonummer for 
overføring. Send søknad før 30. april til

NDFs felleslaget, Grensen 9, 0159 Oslo.
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het på ressurser, og tolketjenesten er satt 
til å fungere som gatekeepers. De skal, 
etter gitte regler, vurdere hvem som kan få 
tolk til hva. Det nye er at NAV nå også vil 
definere tolkens oppgaver. 
Tolken skal tilpasses NAVs overordnede 
mål, forstår jeg. Noe som altså vil kreve 
en egen etisk standard for tolketjenesten, 
er det foreslått. Hva dette vil innebære, er 
ikke like klart. Men det er vanskelig å se 
at dette ikke vil bety et brudd med dagens 
forståelse av tolkerollen. Hvorfor skulle det 
ellers være nødvendig med en egen etisk 
standard?

Fortsatt skal tolkens kjerneoppgave være 
å tolke, eller som det heter i rapporten: ‹‹å 
bistå i kommunikasjonen mellom døve, 
døvblinde og hørselshemmede på den ene 
siden og hørende på den andre››. Men 
NAV-tolken sine oppgaver skal ikke stoppe 
der. Før vi går videre, en liten oppklaring 
i forhold til hvilke tolker dette kommer til 
å berøre. I praksis alle, all den tid de aller 
fleste av våre tolker har et forhold til NAV 
– enten som ansatte eller som frilansere, 

som må ha avtale med tolketjenesten. For 
publikum, hørende tolkebrukere, spiller 
det dessuten liten rolle hvor tolken kom-
mer fra. De påvirkes av møtet med tolk og 
døve, og har tolken en hjelperolle – ja, så 
gjør det også noe med hørendes oppfatning 
av døve. 

Tolker med hjelpeplikt
Vi kan alle trenge hjelp i ulike faser av livet 
og NAV har et ansvar for å hjelpe men-
nesker på flere områder. Noen vil si at en 
også kan trenge hjelp i møte med NAV for 
å få den hjelpen en har krav på, men det er 
en annen diskusjon. Det er, fra et NAV-
perspektiv, naturlig å se på hvordan tolken 
kan bidra til å hjelpe døve, som har behov 
for det. Hva skulle være galt med det? 

Arbeidsgruppen peker på at det ofte er 
nettopp tolken som avdekker at kom-
munikasjonen mellom den døve og den 
hørende ikke fungerer i en tolkesituasjon. 
Denne observasjonen vil nok mange tolker 
kunne skrive under på. Spørsmålet er hvor 
ansvaret skal plasseres. Arbeidsgruppen er 

Fra et brukerperspektiv hilses fornying av 
tolketjenesten velkommen. Fokus har vært 
på de forslagene rapporten legger fram for 
effektivisering av organiseringen og bedre 
tilgang på velferdsgodet tolk. Sett uten-
fra, er der forbausende lite engasjement 
i forhold til hvordan tolkerollen forstås. 
Det kan ha flere årsaker. Gitt tegnspråkets 
status i dag, tar døve det som en selvfølge 
at tolken er en upartisk språktolk, slik det 
framkommer av Tolkeforbundets yrkes-
etiske retningslinjer. De som har lest NAV-
rapporten, har kanskje merket seg at der 
omtales noen tiltak som gjelder utvikling 
av tolkens rolle i hjelpemiddelsentralene – 
og tenkt at dette er en sak for NAV. Der tar 
de feil, er min påstand. Med dette innleg-
get ønsker jeg derfor å sette søkelyset på de 
endringer som arbeidsgruppen foreslår, om 
tolkens utvidede rolle, som jeg ønsker en 
åpen diskusjon omkring. 

NAV-tilpasset tolk
NAV har utvilsomt mye makt når det 
kommer til fordelingen av tolk. Som med 
andre velferdsgoder er det også her knapp-

Kronikk

NAV vil utvide tolkerollen, 
med hvilke konsekvenser?

Av høgskolelektor Ingeborg Skaten

NAV-rapporten ‹‹Fornying av tolke-
tjenesten›› fortjener mer oppmerks-
omhet enn den har fått. Arbeids-
gruppen, som har laget rapporten, 
kommer med en rekke interessante 
forslag. Noen gir grunn til optimis-
me med tanke på bedre tilgang på 
tolk, som døve lenge har vært opp-
tatt av og som har vært kommen-
tert i bladet. Noe som derimot ikke 
har vært berørt, utenfor arbeids-
gruppen, er NAV sine visjoner om 
en helt ny tolkerolle. Arbeidsgrup-
pen går inn for at tolken skal ha en 
hjelperolle, og at det må satses på 
‹‹bygging av tolkers kompetanse i 
funksjonsvurdering››. Hva betyr 
dette, for tolken og ikke minst: for 
døve brukere?

KRONIKK

Prosjektleder Peter Hjort, NAV, foreleser om fornying av tolketjenesten på NDFs landsråd, tolket til 
tegnspråk av Helene Winge.
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klar på dette: ‹‹Når kommunikasjonen ikke 
fungerer, bør tolken – uavhengig av om 
man er ansatt eller frilans – kjenne både 
plikt og rett til å foreslå tiltak som kan be-
dre kommunikasjonen››, i følge rapporten. 
Forslaget virker ikke spesielt kontroversielt, 
men la oss se nærmere på forståelsen av be-
grepet kommunikasjon her. Slik jeg forstår 
det, handler det om to parter – som ønsker 
å nå fram til hverandre, og som begge har 
ansvar for at det skal skje. Arbeidsgruppens 
bruk av begrepet får meg til å tenke at de 
legger noe langt mer i det, enn jeg gjør – 
og at de plasserer problemet hos den ene 
parten, nemlig den døve. 

Funksjonsvurdering
Behovet for hjelp vil avdekkes når kommu-
nikasjonen ikke fungerer, i en tolkesitua-
sjon. Da blir det opp til tolken å komme 
til enighet med den døve om å undersøke 
og prøve ut andre tiltak, som – i følge rap-
porten – kan støtte opp under tolkehjelpen 
og bedre kommunikasjonen. Som regel vil 
man komme til enighet, mener arbeids-
gruppen. De ser det som en fordel at tolke-
tjenesten er en del av hjelpemiddelsentra-
lene og den fagtradisjon de har for å basere 
tiltak på konkret funksjonsvurdering. Nå 
foreslår arbeidsgruppen at det skal satses på 
kompetanseoppbygging hos tolkene, slik at 
de blir i stand til å foreta slik funksjonsvur-
dering av døve. 

Formålet er, i følge rapporten, at en ‹‹kan 
komme opp med forslag til tiltak som kan 
minske gapet mellom individets forutset-
ninger for og omgivelsenes krav til kom-
munikasjon››. Dermed er det liten tvil om 
hvem som eier problemet, slik NAV ser det. 
Forslaget går altså ut på at tolken foretar en 
vurdering av den døves (individets) forut-
setninger for kommunikasjon, og sammen 
med hjelpemiddelsentralens brede fagmiljø 
kommer fram til passende tiltak. Med en 
slik utvidet tolkerolle står vi overfor et pa-
radigmeskifte i synet på tolkens oppgaver. 
Forsalget reiser også en rekke spørsmål i 
forhold til hvordan NAV tenker seg at dette 
skal gjennomføres. 

Krav om samtykke
Arbeidsgruppen går inn for at tolkene må 
få kompetanse i funksjonsvurdering, men 
stiller ingen spørsmål ved hva et slikt an-
svar vil ha å si for tilliten til tolken, slik vi 
kjenner tolkerollen i dag. Imidlertid ser de 
ut til å være klar over det problematiske ved 
å påtvinge noen en hjelp en ikke har bedt 
om. Arbeidsgruppen stiller selv spørsmålet: 
Kan man som tolk i det hele tatt foreta seg 
noe uten tolkebrukers samtykke? Et beti-

melig spørsmål, etter min mening. 

De diskuterer hva tolken kan gjøre der den 
døve motsetter seg andre tiltak enn tolking, 
og har sett til tilsvarende etiske utfordrin-
ger innen helseområdet, der pasienters 
selvbestemmelsesrett i stor grad går foran 
helsepersonellets hjelpeplikt og konklude-
rer med at de ikke ser grunn til at det bør 
forholde seg annerledes på tolkeområdet. 
Da forstår jeg det slik at verken tolken eller 
andre innenfor NAV-systemet skal kunne 
påføre døve noen tiltak mot deres vilje. Det 
virker jo betryggende.  

Nye kompetansekrav
Dagens tolkeutdanning er en treårig 
grunnutdanning, som ikke spesialiserer for 
bestemte fagområder. Det er bred enighet 
om behov for mer utdanning for tolkene, 
for eksempel innen rettstolking. Dette ble 
det også pekt på i Tolkeutredningen 2008, 
som nevner en rekke områder for etter- 
og videreutdanning av tolker. I samme 
utredning ble det anbefalt at det etableres 
et fagutviklingsprogram for tolkeområ-
det. Sentrale tema skulle være framtidens 
tolkerolle og den offentlige tolketjenestens 
etiske standard.

Med den nye rapporten blir det klarere hva 
dette betyr. Ut over etter- og videreutdan-
ning, som tolkene lenge har etterspurt, 
ønsker NAV en ny forståelse av selve 
tolkerollen. I rapporten kan vi lese at ‹‹Ar-
beidsgruppa ser det som viktig at tolkeut-
danningene utvider tolkens perspektiv på 
tolkerollen og deres kunnskapsgrunnlag››.

Tolkeutdanningen skal selvsagt være i 
takt med de behov som velferdssamfun-
net melder, og som tolkeprofesjonen, er 
den hele tiden i en utvikling. Spørsmålet 
er i hvilken retning utviklingen skal gå. 
Er det enighet om at vi skal forlate idealet 
om den upartiske tolken, og dyrke fram en 
ny hjelperolle, ja – så vil det blir tatt opp i 
utdanningen. Men, er dette noe NAV alene 
kan bestemme? Og hva tenker arbeidsgrup-
pen seg at vi skal ta ut av utdanningen for 
å gjøre plass til eventuelle nye fag, for å 
imøtekomme krav til tolken som redskap 
for NAV sin overordnede filosofi?

Taushet og tillit
Helt til slutt vil jeg peke på et område som 
rapporten tar opp, men uten å problema-
tisere noe videre. Det handler om tolkens 
taushetsplikt. Arbeidsgruppen viser til tol-
kebruker sin rett til vern mot spredning av 
opplysninger fra tolkesituasjonen, som av-
speiles i tolkens taushetsplikt. De framhol-

FAKTA
NAV-rapporten ‹‹Fornying av 
tolketjenesten›› (2011) er en 
oppfølging av Tolkeutrednin-
gen, som NAV la fram i 2008. 
Nå har en arbeidsgruppe, 
nedsatt av NAV Hjelpemidler 
og tilrettelegging, kommet med 
forslag til fornying av Tolke-
tjenesten for døve, døvblinde 
og hørselshemmede. 

Rapporten ‹‹Fornying av  
tolketjenesten›› har to deler.  
Del 1: Organisering og fag-
utvikling, tjenester, lønns- og 
arbeidsvilkår.  
Del 2: Frilanstolkordningen.

Arbeidsgruppen hadde ingen 
representanter fra noen bruker-
organisasjoner med. 

der at denne retten også ‹‹må ivaretas hvis 
andre fagpersoner og fagmiljøer involveres 
for å gjøre kommunikasjonen best mulig››. 
Det høres da betryggende ut, eller? 

Hvis en tenker seg tolken som representant 
for NAV, virker dette uproblematisk. Hvis 
en derimot ser tolken som en uavhengig, 
profesjonell aktør, kun med ansvar for 
å formidle kommunikasjon mellom to 
likestilte parter, ja – da blir situasjonen 
en litt annen. Tolkens taushetsplikt står 
i en særstilling. Ved strengt å overholde 
denne, har tolkene bygget opp en tillit hos 
hørende og døve brukere. De som bestiller 
tolk skal kunne ha tillit til at tolken verken 
formidler videre hva som framkommer i 
situasjonen, eller har andre roller enn å 
tolke. Har arbeidsgruppen tatt inn over seg 
hvilke konsekvenser deres forslag kan få for 
tilliten til tolken? 

Vil den døve tolkebrukeren bli informert 
på forhånd om at tolken har hjelpeplikt og 
kan involvere andre fagpersoner, dersom 
hun/han ser behov for det? Eller er det først 
i det øyeblikk at ‹‹andre tiltak›› vurderes at 
tolkebruker blir informert om dette? Dette 
er noen spørsmål jeg sitter igjen med etter å 
ha lest rapporten.

KRONIKK
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Tospråklighet best 
for barn med CI
Professor Gunilla Preisler ved Stockholm 
universitet og Midbøe har presentert 
resultater fra en undersøkelse av den første 
generasjonen ungdommer i Sverige med CI.

Det er 20 år siden de første barna fikk CI 
i broderlandet. Nå er 7 av ungdommene 
intervjuet i en undersøkelse der målet var 
å studere ungdommenes deltakelse og 
samspill i sosiale situasjoner. I konklusjo-
nen fremheves det at implantatet gjør det 
mulig for døve å oppfatte lyd og utvikle 
talespråk. 

Da CI-operasjonene startet mente mange 
at de ville gjøre døve barn hørende, mens 
andre hevdet at barna ble fratatt sin 
språklige og kulturelle fellesskap. I dag er 
det stort sett en felles oppfatning av at CI 
kan være til nytte, men at det er viktig at 
barna utvikler tospråklighet, altså svensk 
tegnspråk og svensk skrift- og talespråk, 
mener de to forskerne.

De fleste studier av barn med CI har vært 
målt opp mot hvor dyktige de er blitt i å 
oppfatte tale og å utvikle tale, men dette 

er målt i lydisolerte rom. Det finnes få 
undersøkelser om hvordan barn med CI 
fungerer i vanlige kommunikasjonssitua-
sjoner. I en studie av de første barna som 
fikk CI i Sverige fremkom det at barna 
utviklet seg veldig ulikt språklig, noen 
kunne kommunisere på talespråk, andre 
kunne prate mest i monologform – mens 
noen foretrakk tegnspråk. 

Intervjuer med barna da de var i 9 – 10 
års alderen viste at de så både fordeler 
og ulemper ved CI. Mange av barna ble 
sliten av alle lydimpulsene. I en til en 
kommunikasjon kunne talespråk fungere 
for flere, men i større grupper og i støy-
ende omgivelser fungerte det ikke med 
talespråk.

Undersøkelsen til Preisler og Midbøe tar 
for seg barn som i dag er 16 – 19 år. I 
den alderen har ungdommene gjort seg 
mange erfaringer om kommunikasjons-
situasjonen, blant annet i møte med 
videregående skole og nye venner. De 
to forskerne antok også at ungdommer i 
denne aldersgruppen er mer reflekterte 
rundt kommunikasjonsspørsmål enn 
yngre ungdom og barn.

I svarene fra de syv kan vi lese interes-
sante resultater.
På spørsmål om hvordan de fungerer 
i talespråklig kommunikasjon varierer 
svarene fra at de sjelden mister noe av de 
som ble sagt, - til at de bare oppfatter det 
som sies i spesielle settinger. Noen kan 
overhode ikke oppfatte talespråk, derfor 
foretrekker de å kommunisere med sine 
talespråklige venner gjennom sosiale 
medier.

De som klarer å følge med i talespråklige 
samtaler opplever dette veldig positivt, 
mens de som ikke lykkes opplever det 
motsatte - følelsen av å være utenfor fel-
lesskapet blir forsterket.

De som behersket tegnspråk tar det som 
en selvfølge at de skal oppfatte alt som 
blir sagt i en samtale. I samværet med 
tegnspråklige venner kan de føle seg av-
slappet og frie, de fleste i gruppen velger 
derfor sine venner der. Minuset er når de 
møter personer i miljøet som ikke kan 
tegnspråk.

Ungdommene gir uttrykk for at det er en 
fordel å kunne velge mellom å være døve 

helge.herland@doveforbundet.no

CI og kommunikasjon

Ja takk, begge deler!

NDF har lenge sagt ja både til CI og til tegnspråk. Rådet til foreldre som får døve barn er klart: 
sats både på så god hørsel som mulig for at barnet gis de beste mulighet til å utvikle talespråklig 
kommunikasjon OG på norsk tegnspråk. Det ene ødelegger ikke for det andre. Tvert imot, 
all forskning viser at tospråklighet er et gode for språkkunnskapene i begge språk – og legger 
grunnlag for å lære seg flere språk.
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eller hørende. Det er deilig å hvile fra 
støyende lyd ved å koble av implantatet. 
På samme måte gir det en god følelse å 
kunne høre og tale slik at de kan være 
aktive i storsamfunnet. De 7 i gruppen 
føler at de tilhører to språkverdener, en 
talende og en tegnspråklig. Tegnspråk 
gir trygghet i kommunikasjonen. CI 
gjør dem ikke hørende. De foretrekker 
tospråkligheten, talespråk og tegnspråk.

For å lette kommunikasjonen bruker 
ungdommene forskjellige strategier, 
for eksempel munnavlesning, at de selv 
forklarer folk de snakker med om sine 
begrensninger og hva som kan gjøres for 
å lette samtalen. En annen strategi er at 
de selv styrer samtalen, da kontrollerer de 
temaet og kan lettere oppfatte hva andre 
sier. En tredje løsning er å bruke tegn-
språktolk. 

Lydmiljøet er av betydning for hva de 
kan oppfatte i kommunikasjonen. Noen 
mener de oppfatter talespråk bare i helt 
stille miljøer, andre hevder at støy gjør 
det vanskelige å oppfatte tale – men at 
de selv når flere deltok i samtalen klarer 
å henge med. At folk snakker en dialekt 
man kjenner var et pluss.

Hvis tegnspråkkommunikasjonen skal 
lykkes er de avhengig av at familie og 
venner kan tegnspråk. Noen ungdommer 
synes tegn sammen med talespråk er en 
vanskelig kombinasjon, at de ikke forstår 
hva som blir sagt i denne kommunika-
sjonsformen, mens andre mener det går 
greit.

Enten man har valgt tale- eller tegn-
språkkommunikasjon har den enkeltes 
personlige motivasjon stor betydning for 
å lykkes. Ungdommene identifiserer seg 
hørselsmessig på forskjellig måte. Noen 
beskriver seg som døve selv om de har litt 
hørsel, andre at de var CI-opererte som 
kan tale og tegne – og en tredje gruppe 
sier at de er hørselshemmede. Noen 
opplyser ikke noe om sin hørselshemning 
før de får problemer med å oppfatte, da 
forteller de at de hører dårlig.

I sin konklusjon sier Preisler og Midbøe 
blant annet at habilitering som stimulerer 
tale og hørsel på en kreativ og lystbetont 
måte fremmer taleutviklingen. Tilgang 

til tegnspråkmiljøer og at familien får 
opplæring i tegnspråk er viktige faktorer 
å sikre full deltakelse i samfunnet. Der-
for anbefaler Sosialstyrelsen og interes-
seorganisasjonene for døve og tunghørte 
i Sverige at det satses på tospråkligheten, 
tegnspråk og svensk. Dette støttes av stu-
diene til de to forskerne. Ungdommene 
i undersøkelsen understreket nytten av 
taleoppfattelse som de får gjennom CI, 
samtidig som tegnspråk gjør at de kan 
være fullt aktive uavhengig av hvor de er 
og hvor støyende omgivelsene er.

 I dag blir de fleste døve barn operert 
før de fyller ett år. Flere får CI på begge 
ørene. Tegnspråk får dermed en mer 
marginal rolle for mange av barnas liv. 
Hvilke konsekvenser får dette for barnas 
språklige kommunikasjon, følelsesmes-
sige, kognitive og sosiale utvikling, vet 
vi lite om. Forhåpentligvis kan disse 
områdene inspirere noen til fortsatt fors-
kning på dette området, håper Preisler oh 
Midbøe.

Kun talespråk 
eller også tegnspråk?
Det er overskriften på en artikkel av 
Frank Becker i Det norske legetids-
skriftet. Han henviser til en ny rapport 
fra Kunnskapssenteret om kommunika-
sjonsformer for barn med CI. Rapporten 
konkluderer med at det ikke finnes fors-
kningsmessige holdepunkter for å kon-
kludere om de bør vokse opp med kun 
talespråk, med tospråkligheten tegnspråk 
og talespråk - eller med talespråk med 
støtte av tegn. Foreldre bør informeres 
om at det finnes ulike muligheter for 
språklig opplæring for barnet og at det 
ikke er noe som tyder på at tegnspråk har 
negativ innvirkning på barnets fremtid.

Den ferske rapporten konkluderer med 
at man vet svært lite om effekten av ulike 
kommunikasjonsformer på utfallet hos 
barn med CI, skriver Becker. Til tross for 
at man gjennomgikk over 1 500 refe-
ranser, fant man kun seks studier som 
tilfredsstilte kriteriene for kunnskapso-
versikten, og samtlige var fra USA. Stu-
diene ble vurdert å ha lav metodologisk 
kvalitet, både når det gjelder beskrivelse 
av kommunikasjonsformene, gruppe-
inndeling og effektmål. På bakgrunn 
av dette oppsummerer rapporten at det 

ikke er «holdepunkter for å konkludere 
hvordan bruken av talespråk alene sam-
menlignet med totalkommunikasjon 
påvirker barns tale- og språkutvikling». 
Det mest omdiskuterte spørsmålet - 
talespråk og tegnspråk eller kun talespråk 
- kunne ikke engang vurderes, da man 
ikke fant noen studier der man hadde 
undersøkt tospråklig kommunikasjon: 
«med bakgrunn i de identifiserte studiene 
[har vi] ikke noen forskningsmessig god 
dokumentasjon om effekten av noen av 
de ulike kommunikasjonsformene».

På bakgrunn av dette skriver Frank 
Becker at det ikke finnes noen fors-
kningsmessige holdepunkter for hvilke 
kommunikasjonsformer barn med CI 
bør bruke. Det er opplagt at det er behov 
for mer forskning. I nye studier bør man 
spesielt se på hvilken effekt tegnspråk-
opplæring i tillegg til talespråktrening 
har på barnas funksjonsnivå over tid. 
Det er viktig med studier som tar hensyn 
til norske/skandinaviske forhold. Nye 
studier må inneholde nøye beskrivelser av 
de brukte kommunikasjonsformene, og 
effektmålene må også inkludere aktivitet 
og deltakelse, mener Becker.

Danskene tviler ikke
Mens man i Sverige og Norge stiller 
spørsmål om hva som er den beste kom-
munikasjonsløsningen for barn med CI 
er man i Danmark sikker, skriver bladet 
Språkbruk (4/2011) . I Danmark har 
Sundhedsstyrelsen (som tilsvarer vårt 
Helsedirektorat) sendt ut er rundskriv 
som slår fast at til barn med CI skal det 
ikke brukes tegnspråk, de skal klare seg 
med talespråk og hørsel. Også munn-
avlesning er forbudt i opplæringen av 
barna, derfor dekker pedagogene over 
munnen sin når de driver tale- og lyt-
tetrening med de minste. 

Språkbruk reiser spørsmål om det er 
etisk forsvarlig å drive en slik form for 
undervisning, for selv folk med normal 
hørsel ser på ansikts- og munnbevegelser 
til den de snakker med, hevder bladet, 
som tillegger: man bør se tospråkligheten 
tegnspråk og talespråk som en ressurs, 
og kunnskaper i tegnspråk vil være en 
sikkerhet om barnet ikke lykkes med å 
utvikle talespråk godt nok. 

CI og kommunikasjon
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NYTT FRA NDF

Krav til statsbudsjettet
NDF er ikke fornøyd med statsbudsjettet 
for 2012. 
Fungerende generalsekretær Sissel Gjøen 
(bildet) sier i en kommentar:
NDF støtter FFOs krav om universell 
utforming av samfunnet innen 2025 
men mener det må stilles strengere krav 
til IKT – utredningen om varer, tjenes-
ter og informasjon som fortsatt ikke er 
klar – og helt tydelig ikke prioriteres. Vi 
merker det spesielt i forhold til tilgang på 
tolk, teksting og tolking av TV program-
mer, tegnspråk på nettsider og tilgang til 
nødsentralene via SMS

Det er viktig at IKT blir en del av Dis-
kriminerings- og tilgjengelighetsloven, 
understreker Gjøen og legger til:

Vi krever også at Tolkeutredningen 2008 
må følges opp. Det gjelder spesielt kravet 
om 30 nye stillinger til tolketjenesten 
hvert år. I tillegg må regjeringen pålegge 
NAV å gå til anskaffelse av nytt datasys-
tem som effektiviserer tjenesten.

NDF uttrykker også misnøye med drifts-
tilskuddet fra staten som blir mindre 
år for år, fordi de er blitt så mange flere 
organisasjoner for funksjonshemmede 
som skal dele det samme beløpet.

Generalsekretærstillingen
Som de fleste er kjent med fra deafnet 
har forbundsstyret og Irene Greftegreff 
blitt enige om ikke å videreføre arbeids-
avtalen som generalsekretær. Greftegreff 
hadde 6 måneders prøvetid, men ønsker 
seg tilbake til tegnspråkarbeid.

Sissel Gjøen er derfor igjen blitt funge-
rende generalsekretær, en rolle hun er 
godt kjent med gjennom de siste årene. 
Stillingen som ny sjef for det daglige 
arbeidet i NDF ble annonsert med søk-
nadsfrist 27. januar. 

I det bladet trykkes vet vi ikke hvor 
 mange som har søkt på stillingen. 
Informasjon om ansettelse kommer på 
deafnet, teksttv og facebook i februar. 

Landsråd 2012
I de årene det ikke er landsmøte skal det 
avholdes landsråd i NDF. Det er en vik-
tig møteplass for tillitsvalgte i forbundet. 
I 2012 blir landsrådet gjennomført på 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
torsdag 4. til søndag 7. oktober. 

Buss vil stå klar på Gardermoen for de 
som ankommer med fly torsdag etter-
middag og kjøre direkte til Ål, en tur på 
3 timer. Den samme ordningen brukes 
ved returen søndag formiddag.

Nytt styre for Døves Media
NDF har oppnevnt disse til styret for 
kommende to års periode i Døves Media: 

Svein Arne Peterson (styreleder)
Hilde Haualand, 
Mira Zuckermann, 
Marit B. Kolstadsbråten og 
Ragnhild K. Olsen. 

Varamedlemmer er 
Morten Sletten og 
Torill Ringsø. 

Med unntak av Ragnhild K. Olsen er 
alle i styret kjente navn i døvemiljøet, 
mens Olsen kommer utenfra med bred 
kompetanse på mediefaglige spørsmål. 
De ansatte velger en representant til 
styret.

Døves Media har vært igjennom en 
tøff omstilingsperiode med flytting av 
bedriften fra Ål til Oslo, antall ansatte er 
redusert og det økonomiske grunnlaget 
for en sunn drift av tv-selskapet er nå 
sikret. 

Michel Laubacher styrer den daglige 
virksomheten og med seg har han Finn 
Arild Thordarson og Con Mehlum.
Sistnevnte som vikar for Christine Skjel 
som har fødselspermisjon. Alle tre er 
døve og bare menn ja, det er historisk. 
Vi får tro at de neste ansettelsene bringer 
flere kvinner inn i bedriften. 

Fra styreprotokollen
Forbundsstyret i NDF har vedtatt at:
I 2012 avsettes det inntil kr. 300.000 for 
å engasjere en annonsekonsulent. Mid-
lene dekkes ved tilskudd fra driftsfondet.
NDF har påtatt seg å stå som arrangør av 
nordisk seniorkonferanse i 2013.

NDF går inn for å gjøre en sponsoravtale 
med døvblinde Tare Teksum om spon-
sing og profilering av NDF på sydpolek-
spedisjonen.

Forbundsstyret ser med bekymring på 
utviklingen i Statped og manglende 
satsing på tospråklig opplæring. NDF 
vil intensivere arbeidet med å sikre døve 
og tunghørte barns rett til flerspråklig 
opplæring. Saken tas opp igjen på strate-
gimøte i februar.

Merverdiavgifts-
kompensasjon 
Staten har tilbakeført kr. 521 051 i MVA 
kompensasjon for 2010. NDF beholder 
kr 258 694 sentralt, mens kr 262 357 
fordeles på døveforeningene. 

Denne ordningen med tilbakebetaling av 
merverdiavgiften kom i gang som en er-
statning fra staten da de innførte forbud 
mot spillautomater, som mange frivillige 
organisasjoner fikk mye av inntektene 
fra.
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Nytt fra Norges Døveforbund
Tilskudd til foreningene
Tilskuddsordningene til kurs, kultur og 
likemannsarbeid blir videreført. Det betyr 
at foreningene kan søke om tilskudd til: 

Lokale kulturtiltak
NDF har midler som kan brukes til 
andre lokale kulturtiltak, som kan 
dekke merutgifter ved arrangementet – 
for eksempel lange reiseavstander, leie 
av lokaler, tilrettelegging for døve og 
liknende. Det må innhentes godkjenning 
før tiltaket startes.
For alle disse kulturtiltakene gjelder det 
at foreningene ikke trenger å bruke spesi-
elle søknadsskjema, men sende søknad på 
en kort e-post til kulturarbeider: helge.
herland@doveforbundet.no 

Kurs
Foreningene kan søke om penger til 
kursvirksomhet. Til helgekurs og tegn-
språkkurs der hørende deltar skal kurset 
vare i minst 12 timer. Kurs som holdes i 
hverdager skal vare i minst 8 timer. Til 
alle kurs må det være minst 3 deltakere 
som har gjennomført minst 75 prosent 
av kurset. Søknadsfristen er minimum en 
måned før kurset planlegges å starte opp.

Likemannsmidler
Besøkstjeneste for døve som av ulike 
grunner ikke har mulighet til å komme 
til arrangementene i bl.a. foreningene. 
Besøkstjenesten drives av foreningene. 
Tiltakene skal være frivillig og vi dekker 
reiseutgifter (bil / off. transport / ferje) og 
enkel beverting under besøkene. Ingen søk-
nadsskjema, send en kort e-post til bjorn@
doveforbundet.no Søknadsfrist: 1. mars.

Foredrag
Det gis 75 prosent dekning av honorar til 
foredrag, begrenset oppad til kr. 750. Det 
betyr at foreninger som betaler kr. 1.000 
i foredragshonorar vil få et tilskudd på 
kr 750 fra NDF. Foreninger som betaler 
kr 750 i honorar vil få et tilskudd på kr. 
563, osv. Det kan gis opptil 50 prosent 
dekning av reise- og oppholdsutgifter for 
foredragsholderne.

Amatørteaterinstruktørlønn
Det gis tilskudd med kr. 150 pr. time i 
lønn til teaterinstruktører. Dette tilskud-
det kommer i tillegg til voksenopplæ-
ringstilskuddet som også er kr. 100 pr. 
time. Vi håper mange foreninger vil satse 
på å vise forestillinger ved Døves Kultur-
dager i Kristiansand 12. – 14. september.

Debatt-teater
NDF har tre lørdager i januar / februar 
gitt teatertilbud til døveforeningene i 
Oslo, Bergen og Trondheim. De tre 
ungdommene Petter Noddeland, Megan 
Matovich og Remi Roos (bildet over) 
har gledet noen og provosert andre blant 
publikum i sin fremføring av forestil-
lingen ‹‹Bli sett››. Der fremstiller de noe 
av all uretten som er gjort mot tegnspråk 
gjennom tidene og de forteller om alle 
mulighetene språket gir for sosial og 

5. februar hadde styret og ansatte i NDF 
et felles strategimøte med foreldreutval-
get og styret i NDFU. På bildet ser vi 
to av foreldrene: Aina Fossum, Elverum 
og Hilde Holtsmark, Oslo som legger 
fram utfordringer og forslag til løsninger 
for skolespørsmål i fremtiden. Det er 
bekymring knyttet til kvaliteten på den 
undervisningen mange hørselshemmede 

barn får. Hvilke råd får foreldrene fra 
fagpersonalet. NDF ønsker nye møter 
med Rikshospitalet der nesten alle døve 
barn i dag får CI, og der vi sjelden hører 
at foreldre blir rådet til å satse både på 
tegnspråk og norsk i opplæringen. På 
samme måte krever NDF møter med 
Statped, Utdanningsdirektoratet og 
Kunnskapsdepartementet.     

intellektuell vekst. Bildet av publikum 
er fra forestillingen i Bergen Døvesenter 
(bildet under). 

NDF med strategimøte
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Det var den gang kommunismen styrte 
de øst-europeiske landene med jernhånd 
og mange innbyggere drømte om et liv i 
frihet og demokrati i vesten. Det gjorde 
også mange døve og flere av dem klarte 
å flykte til Østerrike. Der ble de samlet i 
store leirer. Som en markering av det in-
ternasjonale året for funksjonshemmede, 
bestemte den norske regjeringen å ta imot 
opptil 25 funksjonshemmede flyktninger. 
Valget falt på døve fordi Flyktningerådet 
hadde lagt merke til at døve flyktninger 
tidligere var blitt godt inkludert i det nor-
ske samfunnet. 

En delegasjon fra Norge reiste til Øster-
rike og plukket ut de heldige, som i første 
omgang fikk et halvt års opphold på 
Ål. Der lærte de norsk tegnspråk, norsk 
skriftspråk og de fikk kunnskaper om 
norske samfunnsforhold. Vigdis Solbø 
Peterson var en av lærerne på Ål som 
tok så hjertelig imot den flotte gruppen 
av nye landsmenn. Hun var den første 

de møtte da de landet i Oslo. Med sine 
språkkunnskaper ga hun gruppen trygg-
heten og troen på at de kunne skape seg 
et liv i det snørike og kalde landet langt 
nord som ingen hadde kjennskap til. De 
fleste drømte om å komme til USA og 
Vest-Tyskland (som det het den gang), 
de færreste hadde hørt om Norge og slett 
ingen hadde hørt om den lille fjellbygda 
Ål.

Vigdis og Alene Kubik tok initiativet 
til jubileumstreffet i Oslo. 10 av de 25 
som kom til Norge deltok. Uvær satte en 
stopper for tilreisende fra Bergen og noen 
har flyttet fra landet igjen. Men de som 
kom kunne nyte deilig mat og mimre 
om den første tiden i Norge. Mange kan 
glede seg over at de er blitt både foreldre 
og besteforeldre. De trives godt i Norge, 
alle er gode arbeidstakere og skattebeta-
lere – en ressurssterk gruppe i det norske 
samfunnet.

De som feiret 30 år
På bildet ser vi fra venstre foran: (1) 
Oddny Kristensen, Oslo – som jobbet 
som miljøarbeider på Ål folkehøyskole. 
(2) Ryszard og (3) Jadviga Sosna, Dram-
men – de ble kjent på flyet fra Østerrike 
til Oslo, bedre kjent på bussen fra Oslo 
til Ål, veldig godt kjent på Ål og senere 
gift i Drammen. De har to barn og et 
barnebarn. (4) Barbara Wisny, mam-
maen til Agata og Carola og bestemor til 
to. (5) Alena Kubik, Oslo – som flyttet 
til Tyskland etter noen år i Norge, men 
som vente tilbake til Oslo for ett år siden. 
Med på lasset har hun to barn på 24 år 
og 11 år. Alena savnet Norge og mange 
av vennene her. (6) Gabor Baksa, Oslo, 
som har samboer. (7) Henryk Wisny, 
Oslo, som er gift med Barbara. 

Bak fra venstre: (8) Ingunn Storlykken 
Herland, Bergen og (9) Kristin Bogstad 
Kjærgård, Oslo som begge var lærere på 
Ål den gang. (10) Odd-Inge Schrøder, 

Godt inkludert i Norge

helge.herland@doveforbundet.no

En glad gjeng feiret 30 års jubileum i Oslo Døveforenings lokaler lørdag 21. januar Da var det 
nøyaktig 30 år siden gruppen med 25 døve fra Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia og Bulgaria kom 
til Norge og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
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Oslo, styreleder på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve i 1982. (12) Bogumila 
Slowikovska, Oslo som er gift med Odd-
Inge og mamma til Beata, og bestemor 
til to. (14) Vigdis Solbø Peterson, Oslo, 
lærer og mor-god-hjerta til alle i grup-
pen. Jan Mirek, Hamar, som er samboer 
og har holdt seg trofast på Hedmarken i 
alle år. (18) Stein Tore Stø, Oslo, som er 
en god venn av Alena. (20) Malgorzata 
Fonfara, Oslo, som kom fra Polen for 15 
år siden for å leve sammen med Robert 
Brezczcz. 

Bak fra venstre: (11) Birger Morken og 
kona Anette Pløen som i mange år var 
populære lærere på Ål, men som nå job-
ber i Oslo. Robert Brezczcz, Oslo, det 
beste eksempel på at dyktige døve får 
jobb selv i vanskelige tider for industrien 
– bedrifter har gått konkurs, men Robert 
har raskt fått innpass i nye bedrifter. 
Dette kan sies om hele gruppen fra 
Polen, dyktige arbeidsfolk! Ja, det kan 
sies om neste mann også: (17) Svein Arne 
Peterson, Oslo – lærer på Ål den gang. 
Helt til høyre (19) Mieczyslav Baba fra 
Askim, gift med sin Anna og pappa til 
Slawek som er gift og har to barn.
Fra Bergen stoppet uværet Andreas og 
Rosa Bessert som er skilt. De har ett barn 
sammen og er også blitt besteforeldre. 
I Bergen bor også Jerzy og Danuta Ma-
cha, mens deres to barn og barnebarn er 
bosatt i Vestfold. Magdolna Makai Elias-
sen, Tofte ved Drammen måtte melde 
sykdomsforfall. Nadia og Ilija Ivanovi er 
visstnok flyttet til USA. Og Josef Blikra 
har gjemt seg godt i Rogaland. 

Er blitt nordmenn
I dag er de tidligere landene fra Øst-
Europa demokratier og medlemmer av 
EU. Likevel ser vi at ganske mange døve 
polakker søker lykken i Norge. Hvorfor? 
Deltakerne i gruppen vet svar:
- Forholdene for døve i Polen er dårlige. 
Det er veldig vanskelig å få arbeid og 
trygdesystemet i Polen er helt annerledes 
enn i Norge. De som ikke har lønnsinn-
tekter må snu og vende på hver eneste 
krone. Under kommunismen hadde døve 
i Polen arbeid og penger nok til hus, mat 
og klær – men vi hadde ikke frihet til å 
mene hva vi ville og reise hvor vi ville. I 
dag er det motsatt: Folk i Polen kan si og 
mene hva de vil og reise hvor de vil, men 
få polakker har råd til dette.
Derfor er det ingen i gruppen som kom 
til Norge for 30 år siden som vil flytte 
tilbake til sine røtter. Norge er blitt deres 
hjemland og barn og barnebarn knytter 
dem til landet. Kristin Bogstad Kjærgård, Jadviga Sosna og Bogumila Slowikovska blar i billedalbumet fra 1982.

Jan Mirek og Alena Kubik har mye å prate om på gjensynsfesten.

To av initiativtakerne til gjensynsfesten Alena Kubik og Vigdis Solbø Peterson, tenk at disse kvin-
nene var voksen også for 30 år siden!
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Innhold: Hva er diabetes? 
Hva er forskjell på diabetes type 1 og type 2? 
Hvorforfikkjegsukkersyke?
Forelesning - mosjon – samtale og spørsmål – 
 erfaringsutveksling.
Mål: Få bedre kjennskap til diabetes / sukkersyke, 
bli tryggere på situasjonen rundt det, åpenhet.

Kursleder/forelesere:   
Sykepleier Tom Harald Dahl og vernepleier Markus Isakka.
Tidspunkt: Ankomst Ål fredag 20.april 2012 kl. 19.30. 
 Avreise søndag 22. april 2012 kl. 13.00.
Påmeldingsfrist: 
Så snart som mulig, senest 30. mars 2012.
Eventuelle spørsmål kan rettes til tom@dovekompetanse.no.
Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Kostnad:  NAV betaler kurset etter søknad. Søknadsskjema 
får du tilsendt etter at du har emldt deg på kurset. 
NAV dekker reiseutgifter. Ta vare på kvitteringer.

Påmelding:  E-post: kurs@al.fhs.no.  
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve,  
Bakketeigen, 3570 Ål. Mobiltlf. 414 64 556.

Kurs for døve som har diabetes type 1 og 2

Foreningen CODA-Norge arrangerer for tredje år 
på rad en KODA-leir for KODA fra 8-15år. 

I den anledning trenger vi ledere, så hvis du er en 

Bli med som leirleder på Koda leir
Er det noen CODAer der ute som kan tenke seg å være leder på leir? 

CODA fra 16 år og oppover, så vil vi ha deg med som 
leder!LeirenfinnerstedpåÅl1.-6.juli.

Høres dette interessant ut, så ta kontakt med oss på 
isabellasolem@hotmail.com for å få mer informasjon. 

KODA: ”Kids Of Deaf Adults” - Hørende barn av døve 
foreldre (under 18 år)CODA: ”Children Of Deaf Adults” - 
Hørende barn av døve foreldre.

Det blir ledersaming på Ål 23.-25. mars. Bli med!

Skoleåret 2012-2013?
ÅL FOLKEHØYSKOLE
setter i gang nye spennende linjer 
bl.a.:

 * Ekstremsport  

 * Bistandslinje

Du kan gå inn på skolens 
 Facebookside og lese mer 
om våre linjetilbud  eller
ta kontakt  med:   
Karin K. Nielsen
(karin.k.nielsen@al.fhs.no )
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Da det var gått tre dager inn i det nye 
året, oppdaget politibetjent Johansen at 
han kun var beskjeftiget med å oppklare 
saker fra 2011, og han synes det var be-
merkelsesverdig, for vanligvis jobbet han 
med å etterforske dagsaktuelle hendelser: 
tyverier, innbrudd og legemsbeskadigel-
ser. Økningen i grove ran på åpen gate, 
som politiet hadde karakterisert som 
dramatisk, satte preg på siste halvdel av 
2011. 
Av og til lykkes politiet med å oppklare 
kriminaliteten, men veldig ofte måtte 
de melde pass: sannsynligvis hadde 
tyvene allerede rømt langt vekk fra Oslos 
bakgater. Men nå satt Johansen der med 
saker som var tre og fire dager gamle, den 
siste et tyveri av en lommebok kl 23.57 
på nyttårsaften, ved hovedinngangen til 
Oslo S. Da han nevnte dette for sin kol-
lega, betjent Gundersen, måtte også han 
sjekke, og sannelig, han hadde heller ikke 
fått noen nye saker de tre første dagene 
av 2012. Johansen og Gundersen fant 
da fort ut at ingen politibetjent i Oslo 
politidistrikt jobbet med hendelser som 
var yngre enn tre dager. Da dette kom 
politimesteren for øret, ble det raskt kon-
statert at man ikke hadde registrert en 
eneste ny sak i 2012. En ringerunde til de 
andre politidistriktene i Norge viste det 
samme: ikke en eneste anmeldelse av noe 
kriminelt forhold var levert et politikam-
mer i det nye året. 

Saken ble raskt fanget opp av NRK og 
TV2, og ble det store diskusjonsemnet 
i nyhetssendingene om kvelden. «Er det 
norske folk blitt helt apatisk og har mis-
tet all tiltro til at politiet kan oppklare 
kriminaliteten i Norge», spurte TV2s 
programleder justisministeren. Hun lovet 
å gjøre det de kunne for å finne ut hva 
som var årsaken til dette merkverdige 

forhold, og av den grunn måtte ytterli-
gere kommentarer vente til alle sider ved 
saken var belyst. Enkelte frittstående 
kommentatorer mente at dette var et 
tydelig tegn på at utenlandske bander nå 
hadde fritt spillerom i Norge, og at det 
bare var et tidsspørsmål før vi var en na-
sjon uten kontroll. 
Demokratiet er i fare, mente en, og un-
derstreket at kriminelle aldri ville kunne 
respektere et flertall som gikk imot dem. 
Avisene ba folk som hadde opplevd 
noe kriminelt om å ta kontakt, slik at 
de kunne finne ut hvorfor det ikke var 
levert inn anmeldelser. Ingen mennesker 
meldte seg. Enkelte begynte da å spørre 
om det faktisk ikke hadde skjedd noen 
ran, tyverier og fartsoverskridelser i 2012. 
Mediene ville undersøke dette nærmere, 
og engasjerte amatørskuespillere til å gå 
ravende «fulle» med synlig tykk lom-
mebok i baklomma, men disse måtte 
slukøret returnere avisredaksjonen med 
alle pengene i behold. Hva hadde skjedd?! 
Hadde alle mennesker i Norge plutselig 
blitt snille som lam? 

Da det var gått tre uker av det nye 
året, og det ennå ikke hadde skjedd noe 
kriminelt i Norge, begynte regjeringen 
så smått å antyde at de burde ha æren for 
situasjonen som var oppstått. «Regje-
ringens nulltoleranse for kriminelle 
handlinger synes nå å ha gitt resulta-
ter», sa statsministeren i et intervju på 
Dagsrevyen. Opposisjonen på Stortinget 
mente derimot at det var de som skulle 
ha takk: «Uten vår påplusning på fjorår-
ets budsjetter hadde aldri dette kunnet 
skje», understreket en samlet gruppe av 
borgerlige partiledere i en pressemelding. 
Enkelte prester mente derimot at Gud 
nå hadde velsignet Norge, og at fravær 
av kriminalitet var en belønning for vår 
innsats for fred i verden. 

Det var blitt februar 2012, og alle de 
store utenlandske mediene, som CNN, 
BBC, New York Times og Frankfurter 
Allgemeine, hadde daglige oppdateringer 
om situasjonen i Norge. Forskningspro-
sjekter ble initiert, og delegasjoner fra all 
verdens land var på studiereise for å lære. 
Det var bare ett problem: man visste ikke 
hva man skulle lære bort. Man ante ikke 
hvordan situasjonen med totalt fravær av 
kriminalitet faktisk hadde oppstått. 

Det er i denne situasjonen, der an-
svarlige politikere nesten er fortvilet over 
mangelen på forståelse og kunnskap om 
hva som faktisk har skjedd, at noen skal 
ha observert to personer, sannsynligvis 
døve, kledd i knallgule drakter, kommu-
nisere intenst på tegnspråk mens de går i 
Karl Johans gate i Oslo og deler ut lapper 
hvor det står «Vend det døve øret til». 

I ettertid har det vært mange teorier 
om hva som egentlig skjedde. De fleste 
slo seg imidlertid i ro med at det var til-
feldig: at i samme øyeblikk som det ikke 
var noen flere lapper å dele ut, ble årets 
første anmeldelse levert inn, og snart var 
tingene tilbake i sin vante gjenge: tyve-
rier, slagsmål og skattesnusk ble anmeldt 
like hyppig som før. 

Nå, flere år senere, sliter man fortsatt 
med å forstå omfanget av hendelsene 
den første måneden av 2012. Ingen har i 
ettertid sett noen lapper. Ingen vet hvem 
de to døve personene var, ingen har noen 
gang hørt fra dem.

For døve ører
Av Paal Richard Peterson

Spaltist
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Det er døvblinde Kjell Johnsen fra Askøy 
utenfor Bergen som fortvilet forteller 
dette. Han har mistet syn og hørsel som 
voksen. Han er helt blind, men har en 
lite hørselsrest som gjør at han kan opp-
fatte det som sies av tolken, om det sies 
på riktig ‹‹lydfrekvens››. En slik stemme 
har Signe Mundheim Angeltveit. 

- Tolketjenesten i Hordaland sier at de 
ikke lenger har en arbeidsavtale med 
Signe, de har sagt opp avtalen med henne 
uten begrunnelse. Jeg har bedt om en 
forklaring, men de svarer ikke. Jeg har en 
beklemmende følelse av at det skjer ting 
som ikke tåler dagens lys i denne saken. 
Signe er den aller beste tolken vi har, 
mener Kjell.

Vi lar oss imponere over hvor dyktig han 
er blitt i tegnspråk, selv om han aldri har 
sett språket. Vi kontakter tolken Signe 
Mundheim Angeltveit for å få hennes 
forklaring på saken:
- Det er trist at jeg ikke får tolke for Kjell 
og andre. Jeg har jobbet som tolk hele 
livet. Med en døv bror lærte jeg tegn-
språk som barn og jeg trives veldig godt 
som tolk. 

- Men hvorfor har tolketjenesten sagt opp 
arbeidsavtalen med deg. Du må ha gjort 
noe alvorlig som har ført til at tolketje-
nesten sparker deg som tolk?
- Jeg vet ærlig talt ikke hva det kan være. 
Jeg har spurt om en begrunnelse, men 
det viser bare til et generelt punkt i avta-
len som jeg skal ha brutt.

Tolker som vil ha frilansavtale med NAV 
må undertegne en omfattende ramme-
avtale. Der reguleres forholdet mellom 
NAV som arbeidsgiver og tolkene som 
arbeidstakere. Om konsekvensen ved å 
bryte noen av punktene i avtalen står det 
at tolken først skal innkalles til samtale, 
så har en krav på en skriftlig advarsel og 
der etter kan man si opp avtalen. I denne 
saken har tolketjenesten hoppet bukk 
over de første punktene og gått direkte på 
oppsigelse. 

- Har du ikke gjort noen feil som har gitt 
tolketjenesten grunn til å si deg opp?
- Jeg vet ikke om annet enn at vi noen 
ganger har vært uenige om beregnet 
kjørelengde ved tolkeoppdrag. De har 
reagert på at jeg for eksempel har krevd 
godtgjort for 50 kilometers kjøring, 
mens de gjennom å sjekke kartet på 
google mener at det er noen kilometer 
kortere. De mener jeg har beregnet kr 15 
i bompenger, der jeg skal ha kjørt utenfor 
bomringen. I alle tilfellene mener jeg at 
jeg har skrevet det som er riktig.

Døves Tidsskrift kan vanskelig tenke 
seg at noen kilometer i kjøregodtgjøring 
eller noen kroner i bompenger kan føre 
til at NAV kan si opp arbeidsavtalen med 
en tolk. For mener de en tolk prøver å 
svindle dem skal det anmeldes til politiet. 
Så vi ber NAV-Hordaland ved leder for 
tolketjenesten Dorthea Vik forklare oss 
hvordan dette henger sammen, men hun 
svarer ikke på våre e-poster. Der står 
saken. NAV-ansatte kan hjemme seg bak helge.herland@doveforbundet.no

- Alle er enige om at det er mangel på 
 tolker, men hvorfor tar de da fra oss de få 
tolkene vi har.

Jeg har i mange år brukt 
Signe Mundheim Angeltveit som tolk. 

Nå får hun ikke lov å tolke for meg lenger.

Tolketjenenesten i Hordaland, 

igjen...

et regelverk om taushetsplikt. Vi andre 
kan riste på hodet og lure på hva som 
gjør tolketjenesten i Hordaland så spesiell 
i forhold til andre tolkesentraler. For tar 
vi en spørrerunde blant tolker og tolkefo-
rmidlere i landet mener mange mye om 
tolkesentralen i Hordaland, men ingen 
lar oss få lov til å sitere dem. 

Resultatet er at døve i Hordaland sitter 
igjen med en tolk mindre. Kjell Johnsen 
har mistet en av sine beste tolker. Tolken 
selv har mistet levebrødet. Og vi spør 
som vi gjorde forrige blad, da vi fortalte 
om Bente Larsens kamp for å få den 
tolken hun har brukt i alle år, men som 
tolketjenesten i Hordaland plutselig vil 
nekte henne: Hva er egentlig målet til 
tolketjenesten i Hordaland? Er målet flest 
mulig misfornøyde brukere? Er målet 
flest mulig arbeidsledige tolker? Er det 
ingen overordnet i NAV-systemet som 
kan gripe inn å stoppe en utvikling som 
er på vei til å ødelegge hele tolketjenesten 
for døve og døvblinde i Hordaland?

NAV, på brukernes 
premisser?
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Forening for norsk tegnspråk (FONTS)
har invitert til Litteraturhuset i Oslo. 
Tema som har lokket så mange ut i den 
sure vinterkvelden er: ‹‹Tegnspråk – drøm 
eller mareritt? Hva venter oss i fremtiden››. 
Foreningen hadde en tilsvarende samling 
for ett år siden, da med et panel av eksper-
ter som diskuterte ulike sider ved norsk 
tegnspråk. Nå klargjør møteleder Paal 
Richard Peterson at kveldens program 
skal skje helt på deltakernes premisser, det 
er debatt uten innledning. Sammen skal 
de frammøtte finne styrker og svakheter 
ved tegnspråkets utvikling og stilling de 
siste årene. På samme måte blir fremtiden 
diskutert, forsamlingen deles i to grupper; 
en som ser optimistisk på norsk tegnspråk 
i fremtiden, mens den andre gruppen 
ser pessimistisk på utviklingen - og så 
diskuteres det til langt på kveld. Pessi-
mistene fremholder at CI gjør tegnspråk 
overflødig, at nedleggelsen av døveskolene 
vil ramme tegnspråk hardt – bare se på 
situasjonen i Danmark grøsses det fra den 
kanten. Optimistene snakker varmt om 
babytegn, NRKs nye satsing på tegnsprå-
knyheter og tolking, tegnspråktolking via 
bildetelefon, Språkrådets ansvar for tegn-
språk og at stadig flere unge blir bevisste 
på rikdommen i norsk tegnspråk. 

Det er vel bare FONTS og Vestman-
nalaget (*) som kan klare å samle folk til 
debatt en lørdag kveld om eget språk. 
Et av målene for FONTS er å spre kunn-
skap om norsk tegnspråk i samfunnet. 
Et annet mål er å være møtested for å 
utveksle kunnskap og erfaringer for nor-
ske tegnspråkbrukere. 

Så skal vi ikke legge noe symbolsk i at 
debatten i fjor fant sted i Litteraturhu-
sets 2. etasje, mens årets debatt var stuet 
sammen i kjelleren. Neste år får vi kan-
skje bruke det samme fine debattlokalet 
som NRK sender programmene sine fra?

FONTS har årsmøte 8. mars kl 18. I dag 
er styret sammensatt av Sonja Erlen-
kamp, leder, Paal Richard Peterson, kas-
serer, Rolf Piene Halvorsen, sekretær og 
styremedlemmene Monica S. Lundahl og 
Hilde Hassum. Se mer informasjon om 
FONTS på www.norsktegnspraak.no
(*)Vestmannalaget er Norges eldste 
mållag, grunnlagt i 1868. På 1960-tallet 
meldte laget seg ut av Noregs Mållag, 
mye på grunn av uenigheter om rett-
skrivningen. Det meldte seg siden inn i 
Ivar Aasen-sambandet, som arbeider for 
høgnorsk – en form for nynorsk helt uten 
påvirkning fra bokmål. 

FRA LITTERATURHUSET I OSLO

‹‹Tegnspråk nesten like viktig 
 som mat for døve›› helge.herland@doveforbundet.no

Lørdag kl 19.30, vi er midt i januar og 60 personer er villig til å bruke lørdagskvelden på å disku-
tere norsk tegnspråk. Derfor overskriften, - som er et sitat fra tidligere redaktør Thorbjørn Johan 
Sander i Døves Tidsskrift i 1978. Ja, man diskuterte tegnspråk like friskt da!

Pessimistene i debatten representert med Jenny Stensby og Nora E. Mosand, ordstyrer Paal Richard 
Peterson, og optimistene representert ved Hege Lønning og Petter Sørensen.

60 personer trosset et surt vintervær for 
å komme sammen en lørdagskveld for å 

diskutere norsk tegnspråk.
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Idretten i Danmark
Den beste danske døve badmintonspille-
ren Jannich Andersen har debutert i den 
øverste ligaen i Danmark. En stor presta-
sjon av en døv, for nivået på badminton 
i Danmark er svært høyt, mange spillere 
hevder seg helt i verdenstoppen. 

I det danske futsalmesterskapet gikk 
Globen Sport til topps. I Danmark er 
døvemesterskapet delt inn i en 1. divisjon 
for de beste lagene, mens de andre lagene 
spiller i 2. divisjon. På den måten får 
danskene flere jevne og spennende kam-
per og de unngår de store nivåforskjellene 
som vi opplever i de norske mesterska-
pene, som for eksempel når et lag taper 
med 10 – 0. 

Idretten i Sverige
I Sverige ble det i desember arrangert 
skolemesterskap for døve og tunghørte. 
Mesterskapet har vært arrangert fra tidlig 
på 1960-tallet, men i 2010 ble det ikke 
gjennomført fordi endringer i idretts- og 
skolesystemet gjorde det uklart hvem 
som skulle ha ansvaret for å organisere 
og finansiere mesterskapet. Takket være 
Manillaskolen og døveidrettskonsulenten 
Sven-Emil Karmgård ble mesterskapet 
tatt opp igjen på slutten av fjoråret. Ma-
nillaskolen stiftet en egen skoleidrettsfo-
rening som tok ansvaret for mesterskapet 
med prosjektmidler fra idrettsforbundet 
(Idrettsløftet). 
Det ble blant annet konkurrert i så 
forskjellige idretter som håndball og 
vannpolo. Når får vi skolemesterskapene 
tilbake i Norge?

Vinteridrettene forsvinner
I Norge er det ingen aktive døve i de 
klassiske idrettene skøyter og ski. Det 
står dårlig til også i de andre landene, 
derfor er europamesterskapene både i is-
hockey og langrenn avlyst. Skøytemester-
skapene forsvant for flere år siden. Men 
europamesterskapet i alpint gjennom-
føres i Davos, Sveits, 10. – 24. februar – 
men uten norske deltakere.  

Norden uten håndball
Tidligere var de nordiske landene stor-
makter i den internasjonale døvehånd-
ballen. Nå er håndballen for døve borte 
fra hele Norden. Til euromasterskapet 
i håndball for herrer i Italia 14. – 21. 
april skal disse landene konkurrere om 
medaljene: Croatia, Italia, Serbia, Tyrkia, 
Tyskland og Ungarn.

DM i futsal på Hamar
Lørdag 18. februar og 
søndag 19. februar, 
begge dager fra kl. 9 
til kl. 15, spilles det 
kamper på 3 baner 
i Stangehallen for å 
kåre årets døvemester 
i futsal. Stangehallen 
ligger 20 minutters 
kjøring fra Hamar. 
Det spilles kamper 
på 3 baner parallelt. 
I herreklassen deltar 
11 lag, fire av lagene 
kommer fra Oslo, tre 
fra Trondheim, mens 
disse lagene stiller 
med ett lag: Bergen, 
Stavanger, Holtan og 
arrangøren Hamar 
Døves Idrettslag.

I kvinneklassen er det 
fem lag, der favorit-
tene Trondheim har 
med to lag, som får 
konkurranse av Oslo, 
Bergen og Holtan. 

Under mesterskapet 
skal det også velges nytt 
døvefotballutvalg. John 
Erik Johannessen, Oslo, 
vil etter flere års hardt 
arbeid ha avløsning. 
Det legges fram forslag 
om å styrke døveutval-
get med flere personer 
og fordele arbeidsbyrden 
jevnere mellom de som 
går inn i utvalget.

Døvefotballutvalget har 
evaluert innsatsen ved 
verdensmesterskapet i 
futsal i Sverige. 
Både herre- og kvin-
nelaget skuffet med sine 
resultater. I evalueringen 
av herrelaget påpekes det 
blant annet at miljøet 
blant spillerne ikke fun-
gerte optimalt. 
Noen av hendelsen var 
så alvorlig at utvalget 
vil arbeide videre med 
sakene. 

Futsal-lagene til Stavanger og Bergen møttes til privatkamper helgen 4. – 6. februar for å 
stå best mulig rustet til DM på Hamar. I kampene var bergenserne litt bedre enn sine gode 
venner fra Rogaland, men så hadde de da også fordelen av hjemmebane, hjemmedommer , 
hjemmeball og hjemmepublikum på kampene. På bildet ser vi fra venstre Marius Anda og 
Øyvind Rød som mener de er bedre enn Stavanger – og til vestre Magnus Torgersen og Håkon 
Bollestad som mener de tapte taktisk i Bergen for å knuse dem på Hamar. Spilleren i midten 
vet ikke hva han skal tro. Han heter noe så enkelt som Ndremaholison Herman og kommer 
fra Madagaskar med ett års opphold på Ål folkehøyskole og spiller altså futsal for siddisene.
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Norges 
Døveforbund 
Ungdom
Grensen 9
0159 Oslo
E-Post:
kontakt@ndfu.no
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Først vil jeg takke for det gamle året, og ønske det nye året 
velkommen!

NDFU vil fremover i hvert nummer av Døves Tidsskrift ha våre 
egne sider, og dette er det første nummeret hvor NDFU bidrar 
med egne sider for barn og unge. Vi i styret er veldig glade over 
å kunne gjøre dette, og kommer i første runde til å bidra med 
nyheter og informasjon rundt NDFUs arrangementer. Vi ønsker 
også at andre skal kunne bidra med aktuelt stoff, derfor vil vi 
prøve ut noe nytt som heter «åpen postkasse», har du noe på 
hjertet om ungdomsarbeidet i Norge, om våre arrangementer 
eller er det noe du lurer på om hva som helst så send ditt brev 
til kontakt@ndfu.no. Er det noe aktuelt stoff som er relevant for 

ungdom og som du mener vi bør ta med i våre sider ta kontakt med vår redaktør, 
Jannicke Kvitvær på jannicke.kvitvaer@ndfu.no. Som dere ser så er designet på 
ungdomssidene litt annerledes ut enn de andre sidene i DT. Vi valgte å bruke den 
turkise fargen siden det er en farge som er knyttet til tegnspråket, og tegnspråket er 
den største fellesnevneren for alle våre lesere. 

I dette nummeret finner dere terminlisten for året, og som dere ser vil året by på 
ulike aktiviteter. Årets skileker for elever for 4. trinn og oppover til videregående 
skole vil gå av stabelen i mars. Deretter vil det bli arrangert lederseminar med vekt 
på det å bli en god leder som et ledd i forberedelsene til den årlige sommerleiren 
for barn og juniorer, samt Nordisk Ungdomsleir som i år vil bli avholdt i Norge. Med 
andre ord så er det mye å se frem til sommeren. I høst vil vi by på et seminar, og det 
årlige valgseminaret hvor det blir en mulighet for deg mellom 16 og 30 år til å bli 
med i NDFU-styret. NDFU er heldige som har mange medlemmer som velvillig stiller 
opp som frivillig i ulike sammenhenger, i den anledning vil NDFU derfor gjenoppta 
suksessen med fagseminar og julebord for NDFU-styret, underkomiteer og frivillige i 
desember 2012.

Tilslutt vil vi si tusen takk til alle frivillige som har stått på og bidratt i NDFU-arbeidet 
gjennom 2011. De beste ønsker om et spennende år for NDFU og alle medlemmer! 

På vegne av NDFU-styret, med vennlig hilsen
Ingvild Larsen Skjong, leder

Norsk barne og juniorleir for deg mellom 7 og 17 år
Som alle tidligere år arrangerer NDFU årets sommerleir den siste uka i juni. Datoen for 
leiren er 25.–30. juni og stedet er Ål.

Vil du treffe venner fra hele Norge? Vil du bli kjent med nye mennesker? Vil du være 
med på en leir der hvor alle bruker tegnspråk en hel uke? Da er denne leiren noe for 
deg!

Vi lover deg mye moro! Tema for årets leir og mer informasjon om påmelding vil 
komme i neste nummer av DT. 

Nordisk Ungdomsleir for deg mellom 18-30 år
Sommeren 2012 er Norge vertsland for Nordisk Ungdomsleir (NUL), datoen er 16.-22. 
juli, hvert land i Norden kan sende med 20-25 deltakere. Leiren vil foregå på Ål og 
temaet for årets leir er: «Alt for Norden».

Vil du være med? Vil du stille opp som frivillig? Ja? Følg med på våre nettsider, www.
ndfu.no, for mer informasjon, påmelding og kontaktopplysninger.

NYTT fra NDFU
Leder:
Ingvild Skjong
Larsen

Redaktør:
jannicke.kvitvaer
@ndfu.no
Mobil:
932 46 986

Layout:
Tor Fiksen

Kjære lesere!
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Stavanger Døves Ungdomsklubb (SDUK) feirer sine 5 
år i 2012
NDFU vil gratulere SDUK med 5 års jubileet og vi håper 
klubben vil bestå i mange år fremover. SDUK ble kåret til 
årets ungdomsklubb 2011 i NDFU for sitt flotte arbeid og 
dets stabile utvikling. Klubben er et fint forbilde for alle 
ungdomsklubber i Norge, vi håper denne klubben kan 
inspirere til liknende arbeid og utvikling hos de andre 
ungdomsklubbene. 

Kurs og seminar for deg mellom 18 og 30 år
Er du mellom 18 og 30 år? Vil du være leirleder i en av 
sommerens mange ulike leir?
Enten som leirleder i Nordisk juniorleir, Nordisk 
ungdomsleir, Norsk barne- og juniorleir, eller kanskje 
EUDYs juniorleir i Albania? Da er denne helgen noe for 
deg!

23.-25. mars arrangerer NDFU seminar med temaet: 
«Hvordan være en god leder?». Seminaret vil blant 
annet bestå av kurs i førstehjelp pluss ulike innslag 
om hva som innebærer en god lederrolle og hvordan 
du som leder kan bli godt forberedt i ulike situasjoner. 
Seminaret vil legge vekt på praktiske øvelser med blant 
annet workshop. Kursbevis vil bli utdelt, dette er noe 
som kommer bra med på CV-en din! Mer informasjon om 
seminaret kommer ut på www.ndfu.no i løpet av februar.

NB: Dette kurset er et krav til alle som vil være leder 
i ulike sommerleir i 2012.

N
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Alle barn og unge mellom 9 og 19 
år som er tilknyttet tegnspråk eller 
døvesamfunnet er herved invitert til 
Skileker på Ål!
Det vil være instruktører for slalom, 
snowboard, langrenn og twintip.
NAV dekker undervisning, opphold og 
reise. Meld deg på, så får du tilsendt 
et skjema som du sender til NAV.

· Send mail til 
maren.oriola@doveforbundet.no 
og be om påmeldingsskjema.

· Besøk ndfu’s nettsider 
www.ndfu.no

· Facebook: 
http://goo.gl/5uWqd

· Les om vinterlekene 
i Døves Tidsskrift .

Påmelding og informasjon:

Facebook

Terminliste 2012
Februar
3.-5. februar: NDFU styremøte
16. februar: Stavanger Døves Ungdomsklubb 5 års 
jubileum

Mars
16.-18. mars: Skileker på Ål
23.-25. mars: Seminar: «Hvordan være en god leirleder»

April
13-15 april: Døvas Nordiske Ungdomsråds møte, 
Færøyene
WFDYS styremøte

Mai
NDFU-styremøte

Juni
25.juni-30. juni: Sommerleir for barn og junior på Ål

Juli
Uke 28: EUDY ungdomsleir og generalforsamling, Bosnia
16.-22. juli: Nordisk Ungdomsleir i Norge for 18-30 år

August
Uke 31: Nordisk Juniorleir i Danmark for 13-17 år
EUDY juniorleir for 13-17 år, Albania
Døvas Nordiske Ungdomsråds møte, Grønland NDFU-
styremøte

September
14.-16. september: Døves kulturdager I Kristiansand
22.-23. september: Internasjonal Døves Dag

Oktober
5.-7. oktober NDFs landsråd, Ål
NDFU´ seminar og valgmøte
WFDYS styremøte

November
NDFU-styremøte

Desember
Fagseminar og julebord for frivillige gjennom år 2011 og 
2012
Nordisk Scene, Sverige

Nordisk Ungdomsleir 2010, Sverige

SDUK - årets ungdomsklubb 2011
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO


