
Døves Tidsskrift
Nr. 8 - 2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 94

Se side 10



2 8/2013Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift 8 - 2013

Side 03 Tegnspråk synes best

Side 04  Bli kjent med forbundsleder Hedvig Sinnes

Side 07  Språkreiser

Side 08  CI - hva så?

Side 10  NDF vinner i ExtraStiftelsen

Side 11  Et liv med hest: Monica Nesje

Side 12  Vanskelig å velge yrke?

Side 14  WDF-seminar Down-Under, del 2

Side 16  Båttegneren: Hans Birger Nilsen

Side 17  Julefeiring

Side 21  Spaltist: Paal Richard Peterson

Side 22  Deaf Aid - en liten organisasjon

Side 25  Døve restauranteiere

Side 26  Nytt fra forskerverden

Side 28  Ord til ettertanke: Rune Anda

Side 29  Personalia

Side 30  Spør advokaten

Side 31  Norge Rundt

Side 32  NDF-seminar om lobbyvirksomhet

Side 34  Ungdomssider

Side 4

Side 8

Side 32

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 94)

Medlemsblad for Norges Døveforbund // Grensen 9 // 0159 Oslo // Tlf: 23 31 06 30 // Ttlf: 23 31 06 40
E-post: post@doveforbundet.no // Gavekonto 8200.00.08072 // Leder: Hedvig Sinnes // Generalsekretær: Bjørn A. Kristiansen
Redaktør: Helge Herland, helge.herland@doveforbundet.no // Ansvarlig redaktør: Bjørn A. Kristiansen, bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Døves Tidsskrift utkommer den 15. i månedene februar, mars, april, juni, september, oktober, november og desember
Postadresse: Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo // ttlf: 23 31 06 40 // faks: 23 31 06 50 // helge.herland@doveforbundet.no
Abonnement: Kr 600 per år gjelder skoler, institusjoner og andre. Medlemmer av Norges Døveforbund får bladet inkludert i kontingenten
Grafisk design: Andata, Bergen // Trykk: A2G Gra"sk, Bergen // ISSN 0332-6942
Annonser: annonse@doveforbundet.no

Side 22

Forsiden: 

NDF ble en av vinnerne i årets ExtraSpill utdeling. På bildet ser vi NDFs 
generalsekretær Bjørn A. Kristiansen, NDFs prosjektkoordinator #omas 
Blix og generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans Christian Lillehagen.
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En lærer som har mye kontakt med foreldre til 
døve og hørselshemmede barn forteller meg at 
for noen foreldre er det forbundet med skam å 
lære tegnspråk. De ser på det som et nederlag at 
sønnen ikke kan klare seg med kombinasjonen 
hørsel og munnavlesning. De ønsker å fremstå 
som en normal familie med samme språk som 
alle andre. De $este ønsker å være som nord-
menn $est, med hendene godt plantet i bukse-
lommene. 

I tv-serien «Ingen grenser» på NRK for-
teller $ere av deltakerne at de opplever 
funksjonshemningen sin som en skam. 
Det føles skamfullt i samfunnet å ha 
bare en arm, eller å ha bare en fot. De 
gjør sitt beste for å skjule funksjons-
nedsettelsen når de er ute blant folk.

I dette bladet forteller forbundsleder 
i NDF Hedvig Sinnes hvordan hennes mor for 
40 - 50 år siden formanet henne om at tegn-
språk ikke måtte brukes ute slik at døvheten ble 
synlig. Vi rister på hodet over slike fortellinger 
– men sjokkeres over at mange kan oppleve det 
samme fremdeles.

Er det i 2013 en skam å falle utenfor det som 
folk oppfatter som «det normale»? Det må være 
en fallitterklæring for samfunnet. Alle de poli-
tiske partiene på Stortinget ønsker et mangfol-
dig samfunn. Partiene har programfestet å jobbe 
for et mer tilgjengelig samfunn for alle. De 
$este snakker vakkert om inkludering av perso-
ner med nedsatt funksjonsevne, men så oppleves 
det annerledes av de som føler utfordringene på 
kroppen.

Det viser at det fortsatt er en vei å gå for å endre 
samfunnets holdning til de som oppfattes som 
annerledes. Det viser at det er behov for å heve 

Tegnspråk synes best

Helge Herland
Redaktør

statusen på norsk tegnspråk som språk. Tegn-
språk er som alle andre språk, det fungerer ut-
merket i kommunikasjonen, spesielt for folk som 
hører dårlig. Men det krever som andre språk, 
vilje og innsats for å lære seg språket.  

En mamma til en hørselshemmet jente fortalte 
at hennes datter et blant de som har oppnådd 
best hørselsresultater ved hjelp av CI. Hun går 
inkludert i bostedsskolen og klarer seg bra, og 
tegnspråk har jenta og familien lært, fordi – som 

mammaen sier:
 «I mange situasjoner er hun hørende, men 
i miljøer med mye støy er hun døv. Og på 
håndballkamper med mye bråk fra tribunen 
må vi sitte nær innbytterbenken slik at vi 
kan tolke for henne det treneren sier. Det 
må vi også på skoleavslutninger og i selska-
per. Hun har godt utbytte av CI, men ikke 
alltid godt nok.»

Alle som jobber med og for døve og hørselshem-
mede har en viktig oppgave i «å snakke tegnspråk 
opp». Vi må løfte fram alle fordelene ved å beher-
ske tegnspråk. Vi må understreke at kompetanse i 
tegnspråk ikke utelukker at man skal være dyktig 
i talespråk eller utnytte hørselen som best man 
kan. Dette er en oppgave som må være felles for 
NDF, HLF, Kunnskapsdepartementet, Statped, 
Rikshospitalets CI-gruppe, rådgivere, foreldre, 
familie, personalet i barnehager og skoler i vårt 
langstrakte land. 

Tegnspråk er et $ott språk og en del av den nor-
ske kulturarven, det binder folk sammen, gir 
trygghet, identitet og muligheter der selv den bes-
te hørselsteknologien må gi tapt. Det er vårt store 
juleønske at vi sammen alminneliggjør tegnspråk, 
til beste for de mange barn som vil nyte godt av 
det – løsningen ligger i de voksnes hender. 

God jul til alle bladets lesere!  
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Bli bedre kjent 
med forbundsleder

Hedvig Sinnes
helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg hadde en fordel i å ha døve foreldre. Det gjorde 
at når pappa for eksempel fortalte om arbeidet sitt 
ved middagsbordet "kk jeg med meg alt han sa om 
lønn, skatt, kollegaer, sjefer, idrett, politikk og an-
net som en pappa gjerne fortelle om når familien er 
samlet. Jeg "kk med meg det jeg ville ha med meg av 
prat i hjemmet og var på den måten mye bedre stillet 
enn vennene mine som hadde hørende foreldre som 
ikke kunne tegnspråk. Tegnspråk var ikke akseptert 
da jeg vokste opp på 1960-tallet.

Vi er på besøk hos NDFs nye 
forbundsleder Hedvig Sinnes, i 
Stavanger. Hun er levende opp-
tatt av situasjonen for hørsels-
hemmede barn og fortviler over 
at mange barn fremdeles blir 
tilskuere og ikke deltakere til 
den praten som skjer i hjemmet.

- Det er trist at noen foreldre 
til hørselshemmede barn velger 
bort tegnspråk. Det er leit at 
vi fremdeles har rådgivere som 
ikke evner å se fordelen ved å 
satse både på tegnspråk og på 
norsk tale og skriftspråk. Hvor-
for må foreldre og skoler forle-
des til å gjøre de samme feilene 
om og om igjen? Hvorfor vil de 
ikke lytte til oss som har erfa-
ring med å være hørselshemmet, 
spør Hedvig.

Hun var selv elev ved Auglend 
skole. Den gang brukte de ikke 
tegnspråk i undervisningen. De 
gikk i klasser med få elever og 
lærerne brukte tydelig tale og 
forsterkerutstyr.

- Jeg brukte så mye krefter på 
å oppfatte det lærerne sa at jeg 
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har få minner fra grunnskolen. Jeg husker at da vi kom opp på 
ungdomstrinnet og "kk en lærer som kunne litt tegn ble det 
straks mye enklere. Jeg hadde den fordelen at foreldrene mine 
overførte kunnskap til meg på tegnspråk, de forklarte ord og 
uttrykk som var vanskelige.

Hun forteller at på videregående skole tok hun det første året i 
Stavanger, men da de ikke hadde økonomilinje der måtte hun 
ta de siste to årene i Oslo, på Briskeby skole på regnskap og 
økonomilinjen.

- Der var tegnspråk bannlyst den gang som nå, men vi var bare 
"re elever i klassen og jeg var vant til å munnavlese, jeg var 
vant til å tilpasse meg og at det normale på skolen var å slite. 
Dessuten leste jeg mye på egenhånd. Jeg visste ikke om noe an-
net, det var slik skolesystemet var – og det var før vi "kk dagens 
tolketjeneste.

Skolen i endring
NDFs nye forbundsleder har gått den lange og slitsomme veien 
for å få kunnskap. Hun er av den gamle skolen som innretter 
seg etter forholdene, gjør det beste ut av mulighetene og har 
en innstilling om at alt er mulig. Etter et par år som assistent 
i barnehagen i hjembyen tok hun fatt på lærerhøyskole. Hun 
var så heldig å få tanten sin som tolk, og selv om hun ikke var 
autorisert tolk gikk det helt "nt. Nå har Hedvig arbeidet i 26 år 
som lærer for hørselshemmede.

- Jeg innprenter mine elever at de kan nå så langt de vil, bare de 
er bevisste og har vilje til å jobbe hardt for å nå målene.
- Hva er forskjellen på skolen i dag og for 26 år siden?
- Jeg vil dele perioden i tre: I den første perioden min som 
lærer hadde elevene et dårlig språkgrunnlag. Neste periode var 
barn som er vokst opp med foreldre som har deltatt på «Se mitt 
språk»-tegnspråkkursene. De hadde et rikt språk da de kom til 
skolen, det var forholdsvis store årskull og det var lett og gøy å 
være lærer. Vi hadde friske diskusjoner og e%ektivt gruppear-
beid med elevene og jeg følte vi var på nivå med hørende elever 
faglig. Nå er vi inne i den tredje perioden, vi har færre elever 
på hvert trinn, noe som medfører mindre mulighet for grup-
pearbeid og friske diskusjoner i klassen. Elevene lærer best av å 
diskutere i grupper på et språk de mestrer godt. 

Hedvig har overtatt ledervervet etter en annen ekte Siddisjente, 
Hanne B. Kvitvær. Hanne kom fra tillitsverv i døveidrettsor-
ganisasjonen, videre til Stavanger Døveforening og så til NDF, 
der hun var leder i 10 år. I dag er hun styremedlem i WFD. 
Hedvig har fulgt samme vei, men har hun samme ambisjoner 
som sitt bysbarn om å lede forbundet i ti år og kaste seg inn i 
det internasjonale arbeidet i WFD.

- Nei, på ingen måte. Jeg kan ikke se for meg at jeg leder for-
bundet i så mange år – og jeg vil nok prioritere annerledes enn å 
påta meg tunge verv i WFD.
- Noen mener du har en streng væremåte?
- Elevene mine kan nok mene det ja, jeg setter grenser og krever 
at de gjør sitt beste. Men jeg er også $ink til å lytte til hva de 
mener og liker godt å diskutere med elevene. 

- Hva tror du barn og mann sier?
- Nei, jeg tror ikke de oppfatter meg som spesielt streng. De 
to eldste guttene studerer begge i Trondheim og er $yttet ut. 
De hadde en aktiv ungdomstid, var sosiale med mange venner 
i idrettsmiljøet, og ikke så lett å styre, men det har gått bra, 
smiler Hedvig.
- Yngste jenta Lovise er elev på videregående skole og har aldri 
utfordret meg på den måten at jeg har trengt å være spesielt 
streng.

Hedvig er gift med Petter Sørensen. De $este vet at han kom-
mer fra Troms. Alle vet at han er brennende engasjert supporter 
for Tromsø (i) fotball. Høsten har derfor vært tung for ham og 
vi spør om hele familien stiller seg solidariske bak ektemannens 
fotball-lag?

- Absolutt ikke, svarer forbundslederen.
- Mitt lag er Sandnes. Jeg har selv vært medlem av alpingruppa 
i klubben, vi bor i Sandnes og så er de «lillebror» i forhold til 
Viking, så jeg heier på dem. Guttene derimot støtter Viking av 
hele sitt hjerte, og Petter er TIL-patriot med hjerte, hode, føtter 
og hver "ber i kroppen – men hjemme får han bare støtte fra 
datteren i sitt engasjement for gutan.   

Har det både i hodet 
og hendene
Familien Sinnes / Sørensen har hytte i Sirdal, 90 minutters 
kjøring fra Stavanger. 

- En god dag er en dag med "nt vær, med en lang tur på ski el-
ler på beina, komme hjem til ferdig middag, fyre opp peisen og 
kose seg med en god bok, smiler Hedvig.
- Jeg har alltid lest mye. Som barn slukte jeg bøkene om «Frø-
ken detektiv», «Bobsey barna» og historien om «Leiv Eiriksson». 
I dag liker jeg gode romaner som gjerne bygger på noe historisk, 
noe som kan gi meg både kunnskap og spenning. I krimsjange-
ren er Unni Lindell min favoritt. Jeg ser lite på TV og skal jeg 
se på må det være gode historiske "lmer.

På skolen likte Hedvig best matematikk, samfunnsfag og norsk 
– og dette er fag hun selv underviser elevene i nå, men tro ikke 
at hun har det bare i hodet.

- Jeg er medlem av hus$iden og har nøkkel til deres lokaler slik 
at jeg får drevet med veving, det er "n avkobling fra hverdagen. 
Jeg både maler, strikker, baker og snekrer.
- Snekrer, er ikke det Petters jobb, eller har han ti tommeltotter?
- Han har i hvert fall åtte tommeltotter, smiler forbundslederen.

Hedvig er en person man fort føler seg vel sammen med. Sam-
talene $yter lett og smilet og humoren ligger hele tiden på lur. 
Vi spør henne om hva som er verst og best med å være døv?

- Det verste er å være alene døv sammen med en stor gruppe 
hørende som prater, for eksempel på fest – da føler jeg meg 
utenfor.

Bli bedre kjent med forbundsleder Hedvig Sinnes
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- Det beste, det er så mye, men en sak: Vi som kan tegnspråk 
kan kommunisere med folk over alt i utlandet. Hørende er stort 
sett avhengig av å bruke engelsk og i land der folk ikke kan det 
språket får de problemer. Vi døve får lett kontakt enten vi er 
i Kina, Brasil, Palestina eller andre land. Som døv slipper jeg 
også å høre Petters snorking, ler Hedvig.  
- Har situasjonen for døve blitt endret fra du var barn?
- Ja, det har vært en stor utvikling. Da jeg var liten jente sa min 
mor at jeg ikke måtte bruke tegnspråk ute på gaten. Den gang 
var det skam forbundet med det å være døv, det å bruke tegn-
språk, det å være annerledes. I dag har tegnspråk en helt annen 
stilling i samfunnet, vi er en del av et mangfoldig samfunn og 
tegnspråk er akseptert av alle, ja nesten alle da!

Organisasjonskvinne
- Jeg reagerer veldig på urettferdighet i samfunnet. Jeg ser at 
NDF er en viktig organisasjon som har påvirkningskraft. Jeg 
har nevnt skolesituasjonen for hørselshemmede, det er tragisk 
å høre om barn som har det vondt. Vi har en tolketjeneste som 
kan utvikles videre og bli mye bedre. Eldre døve har rett på et 
bedre tilbud, jeg ser hva eldre hørende får og hvordan uviten-
het blant helsepersonell rammer vår gruppe. Selvsagt burde det 
vært $ere dagsentertilbud til eldre døve, det burde vært organi-
serte hentetjenester med taxi i de største byene slik at døve får 
komme sammen med andre tegnspråklige.  

Hedvig sier at det er umulig å sitte på gjerde å se på når 
urettferdigheten rammer. Hun brenner for et mer tilgjengelig 
samfunn for alle.

Bli bedre kjent med forbundsleder Hedvig Sinnes

- Det burde være en selvfølge at alle tv-programmer blir tekstet. 
Døve er like sjakkinteresserte som andre, derfor var det viktig 
at NRK omsider tekstet sendingene fra India. Nå nærmer vi oss 
vinterlekene i Sotsji, det er en viktig del av norsk kultur. TV2 
har senderettighetene, og vårt krav er klinkende klart: Døve 
og hørselshemmede skal inkluderes i folkefesten, noe annet vil 
være et klart brudd på konsesjonsvilkårene som Stortinget har 
vedtatt for TV2.

Nå gnistrer det i øynene på Hedvig og tegnene er kompromis-
sløse. Vi tenkte ikke å prate så mye organisasjonspolitikk med 
NDFs høyeste tillitsvalgte, derfor penser vi avslutningsvis 
praten over på den forestående høytiden.

- Julen er for meg en mulighet til å samle familien til felles 
hygge, spesielt nå som vi har to studenter boende i Trondheim. 
Vi er tradisjonelle med pinnekjøtt og ribbe. Hvis det passer 
besøker vi døvekirken. Julen er tradisjon - og for meg og mange 
andre døve betyr det også salmesang. Jeg «synger» gjerne noen 
kjente salmer som «Deilig er jorden» og «Jeg er så glad hver 
julekveld» på norsk tegnspråk.
- Men er ikke salmesang typisk hørende kultur, passer det ikke 
bedre for døve med tegnspråkpoesi?
- Vi er ikke først og fremst døve eller hørende. Vi er først og 
fremst medmennesker. Så er vi døve med en kultur vi skal være 
stolte av, men vi er også en del av storsamfunnets kultur og da 
er noen av de kjente og kjære salmene en viktig felles opplevelse 
både for døve og hørende. Samtidig er det utmerket om det 
også blir utviklet mer tegnspråkpoesi som kan brukes i døvekir-
kene. Det ene utelukker ikke det andre, avslutter forbundsleder 
Hedvig Sinnes. 
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Norges Døveforbund arrangerer en språk-
reise for hørselshemmede og døve ungdom-
mer mellom 14 - 17 år til Gallaudet universitet 
i Washington D.C. i USA 10. - 24. juli 2014. 
Ungdommene skal delta på Discover Your Futu-

re leiren sammen med amerikanske ungdom-
mer. Målet er at ungdommene fra Norge skal 
lære amerikansk tegnspråk (ASL) i USA.

Norges Døveforbund har voksne reiseledere 
som tar ansvar for ungdommene.    

* Ved påmeldingen skal det vedlegges et anbe-
falingsbrev fra en lærer eller rådgiver. Dette 
for å vurdere forutsetningene til ungdom-
men i tråd med opplegget på leiren. Det må 
også være underskrift av foreldre som gir 
tillatelse til reisen.

* Motivasjonsbrev – eller video. Fortell litt om 
deg selv og hvorfor du ønsker å være med 
på en slik reise.

Estimert egenandel: 7500 kr. Norges Døve-
forbund og ExtraStiftelsen sponser resten.

For mer informasjon: http://www.deafnet.no

Påmeldingsfristen er 15. februar 2014. 

Påmelding, anbefalingsbrev og motivasjons-
brev/video sendes til thomas.blix@dovefor-
bundet.no eller via vanlig post til

Norges Døveforbund, Thomas Blix
Grensen 9
0159 Oslo

Språkreise
til verdens eneste
universitet for døve!
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Veiledningens utfordringer
Blant mange forelesninger var det med 
spenning vi imøteså forelesningen til 
seniorrådgiver Tone Lunde Ohna fra 
Statped vest. Hvordan gir Statped egent-
lig råd til nye foreldre, til hørselshem-
mede barn, som ikke har kunnskap om 
hørselshemning og kommunikasjonsut-
fordringene? Her er i kortversjon rådgi-
verens budskap til de 150 deltakerne på 
konferansen, der de $este var rådgivere, 
pedagoger og andre fagfolk.

Ohna tok utgangspunkt i en konkret 
hendelse. Hun fortalte om jenta Anna og 
hennes foreldre, som hun møtte 3 uker 
etter fødselen. Hørselsscreening like etter 
fødselen hadde konstatert at Anna var 
døv. Foreldrene var selvsagt i en sorgfase 
og rådgiveren samtalte med dem rundt 
spørsmål knyttet til dette. Noen uker 
etter "kk Anna høreapparater. Spesielt 
mammaen merket at hun hadde godt 
utbytte av disse. Derfor ville foreldrene 
at det skulle satses på talespråk. Tone 
Lunde Ohna sa jeg enig i dette. Hun be-
skrev blant annet hvordan hun sang for 
Anna og da bare brukte naturlige gester 
og kroppspråk for å visualisere sangen.

Et halvt år gammel kunne Anna operere 
inn CI. Rådgiveren fortalte at det var 
fullt fokus på lydmiljø, lyttetrening og 
talespråkutvikling. Ohna sa blant annet:

- Jeg har lært mye de siste ti årene. Jeg 
har erfart at utbytte av CI har blitt stadig 

bedre. Som en følge av dette har også 
min veiledning til foreldrene forandret 
seg. Samarbeidet med Rikshospitalet er 
viktig. 

Anna er nå i barnehagen. Hun har utvi-
klet mye talespråk, hører godt og trives 
godt, ifølge rådgiveren som også sa:
- Det "nnes ikke klare retningslinjer for 
hvordan oppfølgingen av barn med CI 
skal være, men vi som rådgivere må ha 
respekt for foreldrenes valg. Veilednin-
gen må være preget av gjensidig tillit og 
forutsigbarhet om situasjonen nå og i 
fremtiden.

Hva rådgiver Tone Lunde Ohna fra 
Statped vest fortalte foreldrene om norsk 
tegnspråk? Ingenting! 

Ingenting om muligheten for babytegn, 
ingenting om tospråkligheten tegnspråk 
og norsk tale, ingenting om mulige 
utfordringer når Anna blir eldre og den 
språklige kommunikasjonen overtar for 
leken, ingenting om muligheten for å 
kunne bruk tolk i høyere utdanning, 
ingenting om fordelen ved å kunne velge 
mellom tegnspråklige og talespråklige 
miljøer. Slik valgte Statped å pro"lere sin 
rådgivning på en så viktig konferanse. 

Rikshospitalet som ventet
At heller ikke rådgiver Borghild Lands-
vik fra Rikshospitalets CI-team nevnte 
tegnspråk i sin forelesning var som 
ventet. Selv om tittelen på begge de to 

forelesernes innlegg var «Rådgiverens di-
lemma i møte med foreldrene», virket det 
ikke som om de stod overfor noe stort 
dilemma. Landsvik sa i sin forelesning:
- Vi har fokus på auditiv oppmerksomhet 
og tidlig lytteutvikling, hjelp til å tilpasse 
høreapparat og etter at babyen er 6 kilo 
kan vi operere CI. Utgangspunktet vårt 
er at hørselen er ødelagt og den skal repa-
reres. Da må vi sikre god tilgang til alle 
lydene i språket. Vi må stimulere hørsels-
senteret til hjernen og så må det trenes 
på å lytte og å snakke. På den måten kan 
barnet utvikle talespråk naturlig.

Landsvik understreket at talespråket ikke 
kommer av seg selv, man må øve og hele 
tiden ha tilgang til god språkstimulering. 
Hun har liten tro på at barna får bedre 
ordforråd på talespråk om man først bru-
ker tegnspråk. Avslutningsvis viste hun et 
vakkert bilde av en baby sammen med en 
voksen ledsaget av denne teksten:

«Innføring av hørselsscreening på barsel: 
$ere barn får CI innen det første leveåret. 
Det åpner mulighet for språkutvikling og 
språkkunnskaper som kan sammenliknes 
med de hos barn med normal hørsel.» 
Denne påstanden ble dokumentert ved å 
henvise til en rekke utenlandske forskere.

Rikshospitalets språkrådgiver konklu-
derte således med at barn med CI kan 
vokse opp med familiens språk og den 
kulturen barnet er født i. Barnet kan gå i 
barnehage og skole i nærmiljøet. 

CI 
– og hva så?

CI – og hva så? var den spennende tittelen på konferansen som Helsedirektoratet og Utdannings-
direktoratet arrangerte i Oslo 12. november.  De to direktoratene har en arbeidsgruppe som skal 
komme med forslag til en mer samordnet pedagogisk oppfølging av barn med CI. På konferansen 
ville arbeidsgruppen gi en beskrivelse av de utfordringer og tiltak som gruppen jobber med.
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Men så lett 
er det kanskje ikke? 
To $otte hørselshemmede ungdommer 
med CI delte sine erfaringer med konfe-
ransedeltakerne. Dina Svendsen er elev 
ved Briskeby videregående skole og holdt 
sitt innlegg på talespråk. Hun fortalte at 
hun også behersket tegnspråk og dermed 
situasjonsbestemt kunne skifte mellom 
språkene. 

Den andre var Nora Kristine Føyen, som 
er elev ved Nydalen videregående skole. 
Hun holdt sitt innlegg på norsk tegn-
språk, men hun sa at det ikke utelukket 
talespråk. Begge ungdommene var altså 
tospråklige, så har de som andre ung-
dommer lært $ere fremmedspråk.

Når vi dveler litt mer ved Nora enn ved 
Dina, skyldes det at førstnevnte var ho-
vedoppslag i Aftenpostens førsteside lør-
dag 22. januar 2005. «Hører igjen!» var 
overskriften avisen brukte og så skriver 
de: «Nora Føyen ble døv da hun var åtte 
uker gammel. Men nå kan hun snakke 
og høre, akkurat som venninnene sine, 
takket være et såkalt cochleaimplantat 
som ble operert inn i hennes høyre øre da 
hun var to og et halvt år gammel.» 

Inne i avisen gir Rikshospitalets Ona Bø 
Wie denne kommentaren: «Denne tek-
nologien er en revolusjonerende liten sak, 
og den betyr et gedigent skritt fremover 
for døve. Implantatet har endret døve 
barns mulighet til å delta på lik linje med 
andre barn, sier Ona Bø Wie.»

Nå forteller Nora at hørselen ikke ble så 
god som ekspertene på Rikshospitalet 
hadde forespeilet foreldrene. Hun gikk i 
barnehage og grunnskole i Drøbak uten å 
bruke tegnspråk. Så lenge samværet med 
de andre barna bygget på lek gikk det 
greit. Men som Nora selv sa:

- I 4. -5. klasse begynte jentene i klassen 
å snakke og hviske og jeg følte meg helt 
utenfor. Når jeg spurte hva de snakket 
om svarte de bare: «glem det». Eller de 
ville si ifra når de sa noe morsomt.  Jeg 
var utenfor lenge og likte ikke å gå på 
skolen. Jeg følte meg tom, hadde ingen å 
identi"sere meg med. Jeg stilte spørsmål 
om hvem jeg var. Jeg kunne ikke høre så 
bra som de andre barna, selv om Riks-
hospitalet, foreldrene mine og logopeder 
gjorde sitt beste for at jeg skulle klare det. 

Nora fortalte at hun innså at hun aldri 
kom til å høre så bra som de andre elev-
ene. Hun skjønte at hun alltid ville være 

utenfor mye av det talespråk-
lige fellesskapet. På slutten av 
barneskolen klarte hun ikke 
mer og foreldrene bestemte 
at hun kunne få begynne på 
Skådalen skole. Elevene der 
tok varmt imot henne.

- Jeg følte for første gang at 
jeg hadde funnet meg selv. Jeg 
kunne forstå hva de andre sa. 
Hver eneste setning oppfattet 
jeg uten å få vondt i hodet. 
 
Nå er Nora elev ved Nydalen med venner og ellers i samfunnet. Mange 

barn kan være vellykkede i forhold til å 
lære talespråk, men er sosialt isolerte. Vi 
ser at de ofte faller fra i 6. – 7. Klasse, på 
grunn av mer komplisert språk, grup-
pesamtaler og mangel på turtaking i 
samtalene. Deres klare oppfordring var:

- Vi ønsker at alle foreldre som får 
hørselshemmede barn får tilbud om 
tegnspråkopplæring. 

Redaksjonell kommentar
Faglig øverste leder for Statped sin 
avdeling for hørsel Gudmund Eikli fant 
liten grunn på konferansen til å kom-
mentere innspillene fra de to elevene og 
fra Nasjonalt senter for hørsel og psykisk 
helse. Heller ingen av rådgiverne fra 
Statped eller Rikshospitalet lot seg berøre 
av at $ere barn med CI har det vondt når 
tegnspråk velges bort. Eikli synes å "nne 
trøst i at det var like stor uenighet om 
metodevalget for 120 år siden. 

Da blir våre spørsmål: Har Gudmund 
Eikli og hans rådgivere i Statped intet 
lært de siste 100 årene? Kan Statped i sin 
rådgivning til foreldre helt utelukke in-
formasjon om tospråkligheten tegnspråk 
og norsk? Kan en rådgiver stille foreldre 
overfor valg de neppe har kompetanse 
til å ta, er det ikke rådgiverens oppgave å 
anbefale det som er best for barnet? 

Har jeg amputert en fot vil jeg snakke 
med en rådgiver som forteller meg hva 
som kan gjøres for å leve et best mulig 
liv uten foten, jeg vil ikke stilles overfor 
$ere alternativer jeg ikke har peiling på. 
Og endelig: Hvilket valg er det Statped-
rådgiverne snakker om? Vi andre snakker 
ikke om et valg, men at vi i 2013 er 
så heldige at vi kan gi barna alt: Både 
høreapparat, CI, tegnspråk, talespråk, 
skriftspråk, andre fremmedspråk og mye 
kjærlighet. Når skal Statped-rådgiverne 
forstå det?

helge.herland@doveforbundet.no

Statped-ledelsen som har ansvaret for at barn med CI får 
den beste pedagogiske oppfølgingen. Fra venstre rådgiver 
Gudmund Eikli, direktør Tone Mørk og kommunikasjonssjef 
Marit H. Meyer. (Bildet er tatt fra et tidligere møte.)

videregående skole der undervisningen 
er på norsk tegnspråk. Hun utvikler seg 
godt faglig.

- Jeg er veldig glad for at jeg gikk på Skå-
dalen før den ble nedlagt. Helt ærlig, jeg 
vet ikke hva som ville ha skjedd med meg 
hvis Skådalen ikke eksisterte. Jeg forstår 
ikke hvorfor vi ikke kan få lære både 
tegnspråk og talespråk, uten tegnspråk 
vil det sosiale livet bli meget vanskelig for 
mange, avsluttet Nora Kristine Føyen sin 
forelesning på CI-konferansen.

Gi barna tospråklighet
Randi Sne'ellå og Mari Anne Eliassen 
fra Nasjonalt senter for hørsel og psykisk 
helse hadde to forelesninger med tittel: 
”Språkutvikling hos barn” og ”Psykoso-
siale utfordringer for barn med CI”.

De fremholdt det stikk motsatte av hva 
foreleserne Ohna og Landsvik hevdet. 
Tegnspråk hemmer ikke den talespråk-
lige utviklingen, sa de. Tvert i mot: 
tegnspråk fremmer læring av talespråk 
og skriftspråk, fordi barna alerede har 
begrepene, understreket Eliassen. 

De gav samtidig forsamlingen en vek-
ker ved å fortelle fra deres erfaringer i 
jobben. Blant annet at de møter foreldre 
som aldri har fått råd om å lære tegn-
språk – og at de får henvendelser fra 
foreldre og barn som beretter at barna 
har det vondt.

- Vi får økt antall henvisninger på barn 
som blir syke. De trenger å være elever på 
skoler som har tegnspråkmiljø, men det 
får de ikke lov til – ofte fordi kommu-
neøkonomien bestemmer, sa Sne'ellå.

Deres erfaring er at noen tror at barn 
med CI har fått hørselen tilbake og at de 
fungerer tilsvarende hørende barn, men 
noen har veldig dårlig utbytte av CI. Det 
skaper problemer i familien, på skolen, 
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å skape musikk på egne 
premisser.

NDF vinner i ExtraStiftelsen
helge.herland@doveforbundet.no

26. november var det tidlig julaften for de frivillige organisasjonene. Da delte ExtraStiftel-
sen ut penger til prosjektene som hadde vunnet fram med søknader om tilskudd for 2014. 
Hele 230 millioner ble fordelt til 551 prosjekter. NDF var en klar vinner og ble tildelt litt 
over 6 millioner kroner, fordelt på 13 prosjekter. 

Mathis J. Gran, 
Teater Manu, 
kr. 450.000.
Hva er lyd? Gi døve 
mulighet til å få et 
positivt eierskap til 
begrepet lyd, på egne 
premisser.

Charlotte Agerup, 
Møller kompetanse-
senter, kr. 365.000.
Lage "lm og tilpasse 
nettsted om mobbing, 
tilpasset hørselshem-
mede og døve barn og 
unge med tegnspråk.

prosjekt og det kan bli 
bevilget kr. 290.000 
også i 2015.

Norges Døveforbund, 
kr. 550.000.
Et prosjekt som skal 
utrede muligheten for 
etablering av en lands-
dekkende privat grunn-
skole for tegnspråklige i 
Oslo-regionen.

Norges Døveforbund, 
kr. 409.000.
Prosjektet er en oppføl-
ging av et forprosjekt 
med mål om å gi hør-
selshemmede og døve 
ungdommer muligheter 
til språkreise på egne 
vilkår. Se egen annonse 
i bladet.

Norges Døveforbund, 
kr. 390.000.
En døv elev – og så? 
En veiledningsbok om 
grunnskoleopplæring i 
og på tegnspråk.

Norges Døveforbund, 
kr. 80.000.
Utarbeide informa-
sjons"lmer om norsk 
tegnspråk som kan 
sendes på de reklame-
frie dagene (jul, påske, 
pinse) på TV2 og andre 
reklame"nansierte 
kanaler. 

Olle Eriksen, Møller 
kompetansesenter, 
kr. 854.000.
Det skal lages et pro-
gram der man kan få 
automatisk oversatt 
ord i en norsk tekst til 
norsk tegnspråk ved å 
klikke på ordet.

Olle Eriksen, Møller 
kompetansesenter, 
kr. 255.000.
Lage tegnspråklig 
informasjon om kreft, 
til hørselshemmede 
og døve pasienter og 
pårørende, samt utvikle 
kommunikasjonshjelp 
til helsepersonell.

Olle Eriksen, Møller 
kompetansesenter, 
kr. 210.000.
Et prosjekt som skal 
gi hørselshemmede og 
døve ungdommer fra 
hele landet mulighet til 

Finn Arild !ordar-
son, Finn !ordarson 
AS, kr. 735.000.
Informasjons"lm på 
tegnspråk om psykisk 
helse for å øke bevisst-
heten rundt helse og 
psykiatri hos døve og 
hørselshemmede.

Joseph Murray, Ål 
folkehøyskole og 
kurssenter for døve, 
kr. 500.000.
Utvikle en barnebok på 
norsk og på norsk tegn-
språk i en iPad-appli-
kasjon, altså tospråklig 
barnelitteratur.

Hilde Holtsmark, 
Statped sørøst, 
kr. 435.000.
Utvikle tegnordbok.
no.helse, lage informa-
sjonsfolder og gjen-
nomføre minikurs til 
helsepersonell for å gi 
hørselshemmede barn 
en trygg opplevelse i 
møte med helsevesenet.

Vidar Reinertsen 
Sæle, Oslo Døvefore-
ning, kr. 290.000.
Skape bedre vilkår for 
døve innvandrere gjen-
nom å avdekke behov 
og utfordringer – og 
"nne ut hvordan grup-
pen døve innvandrere 
i Oslo og Akershus 
kan få bedre livsvil-
kår. Dette er et toårig 

1.028 prosjektsøknader ble avslått, blant disse var 22 prosjekter sendt gjennom NDF.
De kan prøve seg igjen neste år, kanskje det trengs en liten omarbeiding av prosjektet?

Vi presenterer de som fikk prosjektmidler:
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Et liv med hest
helge.herland@doveforbundet.no

- 6 år gammel ble jeg plassert 
alene på hesteryggen som en 
indianer. Fra første ridetur 
følte jeg en gjensidig kontakt 
mellom hesten og meg. Siden 
har jeg vært hestefrelst, smiler 
Monica Nesje.

Monica er blitt 52 år og har slått seg 
til ro i Bærum sammen med mannen 
Gunnar Lindelien. Vi tre%er henne på 
Tandberg-stall, der 20 – 30 hester beiter 
fredelig. Monica og Gunnar eier Duell, 
en praktfull vallak, som hilser Monica 
hjertelig velkommen når vi ankommer. 

- Det var mamma som inspirerte meg til 
å begynne med ridning. Som 10-åring 
deltok jeg første gang i dressurkonkur-
ranse, det var på Gjøvik. Året etter kon-
kurrerte jeg i København og siden har det 
blitt mange konkurranser gjennom årene.

   å trener Monica hver dag sammen 
med hesten Duell, en svær varmblodshest 
på 600 kilo pluss moms. En hest jeg bare 
forsiktig tør å klappe, men Monica forsi-
krer at den er så snill så. Likevel har hun 
fått sin porsjon juling av hestene.

- Jeg har som alle ryttere blitt sparket og 
bitt av hest mange ganger, men da vil jeg 
understreke at det nesten alltid har vært 
min egen feil. Jeg har oppført meg slik 
at hesten har blitt redd eller nervøs og da 
reagerer den. Jeg har også falt i en grøft 
med hesten over meg, men da var hesten 
kjapt på beina og ble stående og vente på 
meg med bekymret blikk. Heldigvis gikk 
det bra, forsikrer Monica.

Vi følger henne på en treningsøkt i ride-
hallen med Chris Kjelstrup som instruk-
tør. Monica sitter i salen på hesteryggen, 
avslappet og smidig holder hun styr på 
Duell. Med usynlige kommandoer får 
hun hesten til å lystre. Majestetiske skritt 
fremover med hevet hode. Sidelengs 
skritt med senket hode. Bevegelser og 
vendinger. Full konsentrasjon. Samspillet 
mellom rytter og hest utgjør ett hele. Vi 
lar oss fascinere. Det gjør vi også av kom-
munikasjonen mellom Monica og Chris.

- Vi kjenner hverandre godt. Monica er 
$ink til å gjøre seg forstått og jeg bruker 
gester, kroppsspråk, mimikk og tydelig 
tale. Jeg føler vi har god kjemi oss i mel-
lom og ser ikke på det at hun er døv som 
noen stor sak. Hun er en dyktig rytter, 
sier instruktøren.
- Chris er den beste instruktøren jeg 
noen gang har hatt, kvitterer eleven og så 
går treningen videre.

        onica er tidligere elev ved Skåda-
len, Ila, Sandaker og så lærerhøyskolen 
i Trondheim. Ektemannen er fra Flå i 
Hallingdal, der han har overtatt familie-
gården som de bruker som sommersted 
og fristed i helgene. Da drar de avgårde 
med Duell i tilhengeren.

- Hesten holder meg i form både fysisk 
og psykisk. Deltakelse i dressurkonkur-
ransene gir meg nødvendige korrigeringer 
og god hjelp til å bli en bedre rytter. Et-
ter hver konkurranse får jeg evaluerings-
skjema av dommerne som forteller om 
gode og dårlige egenskaper både ved hest 
og rytter. 
- Før vi avslutter, hva er julemenyen til 
Duell: ribbe eller pinnekjøtt?
- Nei, det beste han får er gulrøtter og 
epler. Det får han nok ikke bare julaften, 
men ellers også. Han er litt bortskjemt 
slik, avslutter en blid Monica Nesje.    

N

M
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Mye negativt
De første timene så deltakerne på utfordringene som de har, 
 eller tror de får, med det å gå fra videregående skole til ar-
beidsliv eller høyere utdanning. Det største problemet knyttet 
til studier var å sikre seg tolk. Vi "kk eksempler på at noen 
har måttet droppe studier på grunn av mangel på tolk. Det 
fremkom også tydelig at rådgivningen som gis på videregående 
skole ofte er svært mangelfull eller preget av rådgivernes man-
glende tro på hva som er mulig for døve og hørselshemmede og 
døve å få til. «Nei, den utdanningen eller det yrket passer ikke 
for døve», synes å være en gjenganger i det ungdommene ofte 
blir møtt med når de vil ta fatt på en utdanning eller jobb de 
brenner for.

Største utfordringen med arbeidslivet er å komme inn i arbeids-
livet. De $este arbeidsgivere har lite eller ingen kunnskap om 
døve og hørselshemmede, mytene er ofte negative. Dette snur 
fort når ungdommene slipper til i bedriftene. Også her er tegn-
språktolk en nøkkel til god sosial inkludering i arbeidsmiljøet, 
særlig kan spisepausene som enslig døv/hørselshemmet være en 
pine for mange hvis man ikke har tolk. Mye grums kom opp 
i de første timene, men oppsummeringen var klar nok. Døve 
må vise at de kan, den holdningen skal vi jobbe med i helgen, 
understreket seminarleder Paal Richard Peterson. 

- Før snakket vi om S-yrkene for døve, altså snekker, skomaker 
og skredder. Nå vil vi snakke om Alfabetyrkene, at døve kan 
arbeide i yrker fra A til Å, oppildnet Peterson.

Døve kan
En døv som har vist at hun kan er Julia #u Ahn Ølmheim. 
Hun jobber på Sosialtjenester på Nav Grünerløkka i Oslo, altså 
det som tidligere her sosialkontoret. Jobber du bare med døve 
og hørselshemmede, spør vi?
- Nei, det er sjelden jeg tre%er hørselshemmede. Jeg jobber med 
alle mulige slags folk, men mest med familier. De som får vår 

hjelp er ofte i en krisesituasjon, de trenger en kortvarig ytelse 
frem til vi "nner andre varige ordninger. 
- Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom deg og klien-
tene?
- Jeg snakker godt selv og så bruker jeg mye tegnspråktolk, ofte 
bildetolk.

På Nav kontoret jobber det ca. 100 personer, på hennes avde-
ling er de ca. 10 ansatte. Julia er utdannet sosialarbeider, det 
som tidligere het sosionom – altså en treårig høyskoleutdan-
ning. Hun er 28 år, har vært elev ved Skådalen, knutepunktsko-
len Heimdal videregående skole i Trondheim og Høyskolen i 
Oslo og Akershus.

På seminaret foreleste hun og Nav-kollega Knut Dønnessen 
om det store tilbudet Nav kan tilby av tjenester og hvor man 
"nner fram informasjonen. De gjorde det klart at det nå er 
vanskeligere å få arbeidsavklaringspenger (attføringspenger) 
enn tidligere. Døvhet alene er ikke grunn til å bli tilstått 
dette, det må være andre tungtveiende grunner i tillegg til 
hørselshemningen som utløser støtte. Det døve har rett på 
er tolkehjelp og i mange tilfeller hjelp til å ta notater under 
forelesningene.   

Hørselshemmede og døve skal kontakte sitt lokale Nav-kontor. 
Der kan de, om de ønsker det, be om å bli henvist til rådgivere 
som har kompetanse på hørselstap. Nav gir et servicetilbud fra 
fødsel til død. Hva Nav står for? Jo, «Nye Arbeids og Velferds-
etaten». Fremdeles «Nye», selv om det var nytt i 2006. Nav 
omfatter nå både det gamle arbeidskontoret, trygdekontoret og 
sosialkontoret.

Tegnet for Nav, der man fører peke"ngeren inn i andre hånd-
$aten blir tolket på to måter. Det er ment å være navet i et hjul 
som hele tiden går rundt til beste for de som trenger det. Eller, 
som mange oppfatter det, tegn for strid (kverulering).

Vanskelig å velge

yrke?
NDFs årlige arbeidslivsseminar tok opp spørsmål knyttet til overgangen fra videregående skole 
til arbeidsliv eller høyere studier. 40 deltakere var samlet i tre dager til gode forelesninger, 
aktivt gruppearbeid og spennende rollespill. Det er NDFs arbeidslivsutvalg som er verter for 
seminaret.

40 deltakere var samlet til det årlige arbeidslivsseminaret på Lørenskog 22. – 24. november.
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Signo ønsker #ere døve
Knut Rune Saltnes fra Signo fortalte at deres bedrifter ønsker 
å ansatte $ere døve og hørselshemmede, men selvsagt må man 
være kvali"sert. Han fortalte at Signo-konsernet har nesten 
1000 ansatte, av disse er ca. 150 døve og hørselshemmede.
- Vi ansetter gjerne $ere døve som er interessert i å arbeide med 
mennesker. Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et 
positivt tegnspråkmiljø – og vi ønsker oss $ere døve i lederstil-
linger, sa han.  

Både Paal Richard Peterson, #omas Blix og Renè Stub-Chris-
tiansen fortalte hvordan de har tatt sin utdanning. Felles for 
historiene deres er at de alle har møtt motgang, at de alle har 
måttet jobbe og kjempe for å komme der de er i dag. Ingenting 
er umulig, men det kreves innsats, var deres budskap – og ellers 
noterte vi i kortform fra deres forelesninger at:

- For å nå et mål, enten det er utdanning eller studier må man 
ha motivasjon, sterke vilje og gode holdninger. Personlige egen-
skaper er helt avgjørende, det å være blid, positiv og villig til å 
stå på i jobben. Det er lurt å ska%e seg sommerjobb eller jobbe 
ved siden av studiene. På den måten bygger man opp nettverk 
og viser at man kan. Nettverk bygges også med familie, venner, 
venners venner og i idrettsmiljø eller andre fritidsaktiviter. 
Mange får jobb gjennom nettverk.

- Man må vite tydelig hva som er jobbmålet. Det er ikke nok å 
si at «jeg har lyst å jobbe med media» eller «Jeg har lyst å jobbe 
med data». Jobbsøkere må være mye mer konkret og får man 
ikke akkurat den jobben en ønsker må en prøve å få noe annet 
innenfor samme sektor.

- Ungdom må lære seg arbeidslivets skrevne og uskrevne regler.

Mye positivt
Siste seminardagen var deltakerne preget av større optimisme. 
Viljen til å se muligheter var større enn å se på de begrensnin-
gene hørselshemningen gir. Deltakerne erkjente at de «må selge 
seg selv» overfor arbeidsgiverne på en god måte. Gjennom rol-
lespill ble det trent på intervjusituasjoner både med rådgivere og 
arbeidsgivere. Gode døve forbilder ble trukket fram. Håp om 
en enda mer tilgjengelig tolketjeneste er ønskelig. Og drømmen 
om et nordisk eller europeisk universitet for døve lever fortsatt. 

helge.herland@doveforbundet.no

Knut Rune Saltnes ønsker seg flere kvalifiserte døve arbeidstakere til 
Signo-bedriftene.

Knut Dønnes og Julia Thu Anh Ølmheim jobber begge to i Nav. Begge 
er medlemmer av NDFs arbeidslivsutvalg. De andre i utvalget er Paal 
Richard Peterson, Renè Stub-Christiansen, Tone Britt Handberg og med 
Thomas Blix som sekretær. 

Paal Richard Peterson er leder for NDFs arbeidslivsutvalg, her i prat med 
Marius Nakvosas i en pause. 

Paal Richard Peterson leder en «tv-debatt» om arbeidslivsspørsmål.  
I panelet fra venstre «språkforsker» Ingvild Larsen Skjong, «direktør» 
Caisanne Lund og «advokat» Aleksander R. Hjelle. 

René Stub-Christiansen, tolket av Kim Kopstad.
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WFD-seminar Down Under, del II:

Equality for Deaf People
Vi hadde i forrige blad stoff 
fra Sissel Gjøens rapport fra 
WFD-konferansen 17. – 20. 
oktober fra Sydney, Austra-
lia. Hun deltok sammen med 
Bjørn Kristiansen og Hedvig 
Sinnes som NDFs represen-
tanter. I tillegg deltok nord-
mennene Paal Richard Pe-
terson, Hanne og Jannicke 
Kvitvær. Vi hadde bilde av 
denne fine gjengen i forrige 
blad, sammen med tolker 
og Joseph Murray, som jo er 
halvt norsk med base på Ål. 
Navnet til Joe var falt ut av 
bildeteksten, vi beklager.

Flerspråklighet
Tre briter med etternavnene Bradford, 
Panda og Zeshan presenterte en kartleg-
ging av døves evner til $erspråklighet. De 
har kommet fram til at døve har lett for å 
kommunisere på tvers av landegrensene. 
De har forsket på døve fra Japan, Jordan, 
Indonesia og England. Det er mye video-
analyse over $ere år av døve som ikke 
kjenner hverandre og som aldri har vært 
i det landet.
Undersøkelsen viser at motivasjonen for å 
lære $ere tegnspråk ligge i større valgmu-
ligheter i jobb og fritid, nye impulser og 
at man er mer tilpasningsdyktig i ulike 
språkmiljøet. De forsket på hvordan 
døve bytter mellom språkene og evnen 
til $erspråklighet. Døve lærer dette mye 
enklere enn hørende kan på talespråk.

Paal med humor
Paal Richard Peterson sin forelesning 
på konferansen het « Å miste toget – en 
døv "loso"sk tilnærming til konseptet 
likhet». Med utgangspunkt i "losofen 
John Rawls: som hevder at en rettferdig 
erkjennelse er når alle upartisk betraktes 
som likeverdige. Og som på en humo-
ristisk måte foreslår verktøy som belyser 
følelsen av hvordan det er å bli oversett. 
Peterson tok opp spørsmål om hva som 
menes med å være likestilt? Behandles 

man som objekt fremfor subjekt. Det 
viktigste aspekt for likhet er at døve har 
samme tilgang til informasjon som hø-
rende, hevdet han og tok utgangspunkt i 
CRPDs artikkel 21. 

CRPD – krever tydelig likhet
Rosemary Kayess fra Australia foreleste 
rundt CRPDs artikkel 24, som tar for 
seg undervisning. Hennes utgangspunkt 
var at tidligere syn på funksjonshemmede 
skjedde med «medisinske briller»- mens 
CRPD har endret dette til menneskeretts-
perspektiv. CRPD skal gi rammer for lik-
het, ressurser, rettigheter, mål og nyskap-
ning. CRPD endrer forholdet mellom 
myndighetene og funksjonshemmede. 
Den endrer perspektivet, selve systemet 
som gjør oss funksjonshemmede. Det 
gis større aksept for mangfold. Filosofen 
Aristoteles, sa allerede for 2000 år siden at 
likhet betyr ikke lik behandling for alt. 

Funksjonshemmede har ikke hatt noen 
beskyttelse før CRPD ble vedtatt i FN, 
derfor har også $ere land innført antidis-
krimineringslover. For å få samfunnet til 
å forstå og akseptere mangfold må funk-
sjonshemmede være ekstra aktive. Kayees 
hevdet at Canada er gode på mennes-
kerettigheter -Law of Canada. Loven 
forteller hva reell likhet betyr. Loven 

fremmer full deltakelse og myndighetene 
må sjekke at loven oppfyller dette. Likhet 
er å være en del av noe, ikke minst innen 
familien – men også ellers at man blir 
møtt med respekt og verdighet.

15 prosent av verdens befolkning er funk-
sjonshemmede, men WHO mener det er 
underrapportert, opplyste Kayees. Hun sa 
at funksjonshemmede skaper fattigdom – 
og fattigdom skaper funksjonshemmede. 
FNs konvensjon om tusen års mål for 
fattigdom sier ikke noe om funksjons-
hemmede.

Kayees tok også opp CRPDs artikkel 4 
om landenes generelle forpliktelser for 
funksjonshemmede. Hun mener det er 
viktig med fokus på rett til tegnspråktolk 
og at dette er en klar menneskerettighet 
både kulturelt og sosialt. Det er diskrimi-
nering når man ikke får tolk – og dette er 
noe vi må ta tak i Norge også, sier Sissel 
Gjøen i sin rapport.

Åsa Henningsson fra vår søsterorganisa-
sjon i Sverige foreleste om tilgjengelighet 
gjennom tegnspråk, CRPD og språklov 
og hvordan døveforeninger og foreldrefo-
reninger kan anvende disse i regionale og 
lokale arbeidssammenhenger. Prosjektet 
ble etablert i 2010 med egen prosjekt-
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gruppe bestående av representanter fra 
døveforeninger, ungdomsklubber, skoler 
og seniorgrupper. Det er viktig at døve 
selv får kjennskap til CRPD. Konven-
sjonen er oversatt til svensk og svensk 
tegnspråk. Vi har gjennomført 40 besøk 
til lokale foreninger i Sverige fortalte 
Henningsson. De har også gjennom-
ført tredagers-seminar for å innhente 
eksempler på diskriminering av døve og 
dokumentasjon av dette. Da sammenlig-
ner deltakerne CRPD med den svenske 
diskrimineringsloven. Etter seminaret 
ble det jobbet lokalt, prosjektleder reiste 
rundt i 3 måneder, før det ble arrangert 
et nytt seminar. Døve i Sverige vet helt 
klart mer om CRPD i dag og hvordan 
den skal brukes i praksis, konstaterte den 
svenske foreleseren. 

Neste skritt i arbeidet for å spre informa-
sjon var å lage en nettside. Der presen-
terte de 12 eksempler på diskriminering 
døve er utsatt for, de presenterte lovverk 
og CRPD, forslag til løsninger og mål for 
det videre arbeidet. En jurist er trukket 
inn i arbeidet for å få til korrekte formu-
leringer. Hvordan linke hver historie-
eksempel til CRPD? Er det virkelig 
diskriminering? Hvilken lovhjemmel 
kan brukes mot det? Hvem har ansvaret? 
Oppnå kontakt med den ansvarlig for 
hver diskrimineringshistorie. Resultatet 
ble sendt justisdepartementet. Ett ek-
sempel på diskriminering var eldre døve 
plassert på sykehjem uten tegnspråkmiljø 
eller tegnspråkkyndig personell.

Hear for you
På engelsk har man mange ordspill som 
ikke så lett lar seg oversette til norsk, slik 
er det med: Hear for you – here for you. 
Meg Auman og Sophie Li fra Australia 
forleste om ledertrening for barn og 
unge. CRPD-artikkel 26 sier at ungdom 
skal involveres mer i det o%entlige liv.  
I Australia er 83 prosent av døve barn 
integrert i skoler for hørende. Over 
halvparten av dem klarer ikke å oppnå 
samme kunnskapsnivå som hørende.

Nøkkelord i ledertreningen er ledelse, 
teamarbeid, selvtillit og selvfølelse. Ut-
gangspunktet er at barna kan klare det de 
vil. Det undervises i forhandlingsteknikk 
(uten å bli sint), jobbintervjuer, hvordan 
man bruker tolk og tekniske hjelpemid-
ler. Negative holdninger påvirker elever 
som er integrert, så dette er et område det 
jobbes mye med.

Auman og Lie tok opp spørsmål som for 
eksempel hva barna ser på som drøm-

mejobben, hvilken karriere de ser for seg, 
bruk av teknologi som smart og APPs, 
tilgang til nød-tjenester og service. I 
Australia kan man nå prate i telefon som 
oversetter talen til tekst. De to prosjekt-
lederne understreket at tegnspråk er en 
menneskerett og hvor viktig det er å 
forklare oralistene hvor essensielt det er 
for døve barn å ha valgmuligheter.

Paneldebatt
I en paneldebatt deltok Adam Kosa, 
Ungarn og medlem av EU-parlamentet. 
Han opplyste at "re land i EU har tegn-
språk i grunnloven: Finland, Ungarn, 
Østerrike og Portugal.

736 er valgt inn i EU-parlamentet, antall 
representanter fra hvert land avgjøres av 
antall innbyggere. Tegnspråk er anerkjent 
i egen EU-deklarasjon og EU har rati"-
sert CRPD som eneste FN konvensjon.
I EU ser man på tilgjengelighet, full 
deltakelse, likhet, jobb og utdanning som 
helt sentrale områder for personer med 
nedsatt funksjonsevne.

EU har egen tilgjengelighets lov. CRPD 
sier at tegnspråk er en viktig del av døves 
identitet. Dette ble blant annet brukt 
som argument i Ungarn for å få gjen-
nomslag for tegnspråk i grunnloven. Det 
er utviklet et pilotprosjekt i EU: videobil-
detolktjeneste gjennom APP slik at døve 
kan ta direktekontakt med politikerne.

Døve parlamentarikere 
Mojo Matjers er døv politiker på New 
Zealand. Han begynte sin politiske reise 
med naturvern og beskyttelse av elven i 
nærmiljøet i 2000. Engasjementet førte 
til mye medieoppmerksomhet. Han ble 
valgt inn i Parlamentet i 2011. han jobber 
blant annet for kravet om tegnspråk som 

o<sielt språk. Matjers måtte selv betale 
for tolken i starten, men landet har nå 
egen lov med rettigheter til tolk. 

Og i Sør-Afrika
Wilma Newhoudt-Druchen ble valgt inn 
i Parlamentet i Sør-Afrika i 1999. Hun 
har blant annet kjempet for lik tilgang til 
utdanning, arbeid og tolketjeneste. Hun 
måtte kjempe for å kunne bruke tolk i 
Parlamentet. Først ble tolken plassert på 
galleriet, før Wilma klarte å få gjennom-
slag for at tolkingen skulle stå nede i selve 
parlamentssalen. Hun jobber for å få 
CRPD inn i nasjonal lovgivning.

De tre døve parlamentsmedlemmene har 
selskap av 6 andre døve parlamentsmed-
lemmer i verden, det er altså 9 totalt – 
men vi venter fortsatt på den første døve 
parlamentarikeren i Norden.

Samarbeid døve 
og tunghørte
Leder for Det internasjonale forbund for 
tunghørte mener tegnspråk må bli obli-
gatorisk for at døve barn skal gis optima-
le muligheter for læring. De understreket 
på konferansen hvor viktig det er at døve 
barn får tegnspråk tidlig i opplæringen. 
Forbundet har et nært samarbeid med 
WFD, sa lederen. De to verdensforbun-
dene underskrev et samarbeidsavtale på 
konferansen i Sydney.

Det er grunn til å notere seg at Det 
internasjonale forbundet for tunghørte 
har gått bort fra samlebetegnelsen hør-
selshemmede. De ønsker at begrepene 
«døve» og «tunghørte» skal brukes. 

Vi bare minner om at verdenskongressen 
for WFD er i Istanbul i juli 2015.

*) CRPD = rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne

Wilma Newhoudt-Druchen ble valgt inn i Parlamentet i Sør-Afrika i 1999.
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Båt-
tegneren

helge.herland@doveforbundet.no

Det er fantastisk å gå tur på kaiene i Bergen eller å stå på Askøybroen og se på båtene som ferdes 
på 'orden. En tur med Hurtigruta eller en annen kystbåt er en opplevelse, gjerne også en fer-
getur. Da kan jeg studere detaljene på båtene, diskutere motorkraft, hastighet og alt annet som 
kjennetegner båten, sier Hans Birger Nilsen.

Han nøyer seg ikke bare med å se båtene, han tegner dem 
også. Det gjør han bedre enn de fleste. Akkurat nå er han 
opptatt av å tegne luksus yachter. Det er imponerende å se 
han i aksjon i godstolen med tegnebrettet på fanget, uten 
linjal blir strekene snorrette.

- Jeg sitter ofte og ser på TV med det ene øyet og så bruker jeg det 
andre til å passe på at tegningen blir riktig. To-tre timers tid kan 
det ta å tegne en båt på den måten. Er det skip som krever mer 
detaljrikdom må jeg bort til tegnebrettet. Har jeg først begynt å 
tegne så går timene, jeg kan ikke legge fra meg tegneblyanten før 
alt er ferdig. Det er full konsentrasjon og timene går fort.
- Når startet du med denne hobbyen?
- Jeg har alltid likt å tegne, men det var vel i første klasse på 
døveskolen i Trondheim at jeg "kk interessen for å tegne båter. 
Jeg syklet sammen med en kamerat på bryggene i byen og så 
på båtene som lå der. Det gav inspirasjon og så har det bare 
utviklet seg videre. 

Hans Birger er ungkar og styrer tiden sin selv. Han har ruk-
ket å bli 59 år og er født i Kvesmenes i Stor"ord, nord for 
Tromsø. Etter skolen i Trondheim ble det videregående skole 
i Bergen på linjen for jern og metall. Han har jobbet både på 
Bergen Mekaniske Verksted og i et betongfirma i nord.

- Min bror Kjell er også en dyktig tegner, men vi har ikke fått 
noen opplæring. Jeg har prøvd meg frem på egen hånd. Tegning 
er noe som jeg alltid har hatt lett for.
- Tegner du bare båter?
- Ja, men jeg har gjort et unntak. Jeg tegnet en ombygging av 
huset til naboen hjemme i Kvesmenes. En omlegging av veien 
forbi huset tvang dem til å gjøre endringer på huset. Da tegnet 
jeg så bra at kommunen lurte på hvem arkitekten var. Tegnin-
gene ble glatt godkjent.

De gamle Hurtigrutene har en egen plass i hjerte til Hans 
Birger. Han snakker varmt om gamle «Kong Olav» med sine 
klassiske skipslinjer. Han lovpriser Englandsbåten «Leda» 
som i alle år gikk ruten Bergen – Stavanger – Newcastle. I 
stuen er det hauger av bøker om forskjellige båter og mange 
skipsblader med informasjoner om skip som snart sjøsettes og 
mye annet.

- Jeg er spent på å se det nye cruiseskipet Aida som sjøsettes om 
to år. Det skal ha 1.643 lugarer og mange nye tekniske "nesser. 
Det er interessant å se om båtbyggerne fortsetter å hente inspi-
rasjon fra 1960 – 1970 tallet, om retro-stilen blir utviklet.
- Hæ?
- Det er med båter som med klær og biler. Motene svinger og 
ofte kommer gamle tiders linjer fra skipsmodeller tilbake igjen. 
Får vi for eksempel tilbake den mer klassiske formen på baugen 
– og vil akter fortsatt være som en avklippet reverumpe? Vi ser 
nye forsyningsskip til oljeplattformene som henter inspirasjon 
fra baugen i de gamle vikingskipene, fordi de styrker sjøsikker-
heten. Alt slikt er spennende å følge med på.

Slik kan en interesse for tegning av båter føre til engasjement 
som gir kunnskap om båt og byggestiler som går langt over 
hodet på redaktøren i Døves Tidsskrift. Vi skal bare til slutt 
legge til at Hans Birger også er styremedlem i Bergen Døve-
senters seniorgruppe. Der får han mye ros av medlemmene for 
sin store arbeidsinnsats. 

- Få med at Statsråd Lemkuhl har 100 årsjubileum i 2014 og 
at det er båtfestival i Bergen til sommeren og at båtturene med 
kompis Tore Birkeland er toppen av alt, forsikrer båttegneren i 
det vi tar farvel etter en hyggelig prat.
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Monica Jacobsen, Vesterålen
Jeg må si tusen takk til 
mamma som har gitt meg 
så gode juletradisjoner. Jeg 
husker hver jul med glede, 
hvordan vi brukte den samme 
julepynten hvert år. Vi hadde 
masse nisser i ulike størrelser 
og vi koste oss sammen med 
å pynte juletre. Det er fast 
tradisjon å bake pepperkaker 
og lefser som tante Hansine 
har lært meg å lage. Jeg håper 
på masse snø og telys og gode 
fridager som gir tid til felles-
skap med familien. 
For meg er hver jul et viktig 
minne. Jeg er heldig som får 
være samme med mine tre 
barn på 20, 17  og 8 år.  

Eivor Berg, Oslo
De siste årene har jeg feiret 
jul enten hos en av mine 
brødre, som har etablert seg 
med koner og barn, eller hos 
mine svigerforeldre. I år skal 
jeg og min samboer feire hos 
min eldste bror og hans lille 
familie. Vi blir 6 stykker – oss 

for seg selv. Min julemiddag 
består av erter, ris og bønner. 
På et tre% i døvblittgruppa 
fortalte jeg hva min julemeny 
besto av. Det er vanskelig å 
munnavlese og alle kan ikke 
så mange tegn, så ofte er det 
lett å misforstå. En tunghørt 
dame trodde jeg hadde vært 
uskikkelig og blitt erta, fått ris 
på rumpa og bedt bønner om 
tilgivelse til Gud. 

Alle julekakene sto på gjeste-
rommet for der var det kjølig. 
Vi hadde en stor boxer, hun-
den ble hoppende glad når det 
ringte på døra, alle som kom 
på besøk ble nesten overfalt 
av glede og rundsleika i 'eset. 
For at farmor ikke skulle velte 
overende pleide vi å ta hunden 
inn på gjesterommet til hun 
hadde kledd av seg vinterklær-
ne og satt seg ned i stua. En 
gang glemte vi at alle kakene 
var på gjesterommet. Det var 
dermed den 4-beinte som 
storkoste seg med mesteparten 
av kaker og godteri den jula.

Julefeiring
helge.herland@doveforbundet.no

Vi har spurt noen:

Hvordan feirer du jul?
Har du et juleminne du husker godt?

"re voksne, nevøen min og 
en helt fersk liten niese som 
vi fortsatt venter på når dette 
skrives i november. Tante 
Eivor gleder seg! Ellers er det 
alltid julelunsj hos min sam-
boers mormor første juledag. 
De øvrige dagene i romjulen 
prøver vi å fordele så vi får 
sett både mine foreldre, min 
samboers foreldre og familien 
til den andre broren min. 
Jeg har mange "ne minner, og 
er generelt glad i julen og roen 
som hører med. Men hvis 
jeg må velge ut noe, så må 
det være julefeiringene med 
bestemor som ikke ville ha 
pinnekjøtt til julemiddag som 
alle vi andre. Hun foretrakk 
"skepudding!

Randi Bydal, Sogndal
På julaften skal alle få lov å 
kose seg med mat som vi syns 
er godt. Da jeg ble stor nok, 
bestemte jeg at jeg hadde lov 
å lage en porsjon vegetarmat 
til meg, de andre kan få ha 
pinnekjøttet eller hjortesteken 

Marius Berge Eide, Oslo
Jeg feirer jul hjemme hos 
moren min, dagen startes i 
Døvekirken, og etterpå er det 
ordentlig julemiddag. An-
nethvert år kommer store-
broren min med barna sine 
og mengden gaver blir så stor 
at juletreet nesten letter fra 
gulvet. 

Et spesielt juleminne? Da jeg 
studerte på Svalbard, bodde 
jeg sammen med mange uten-
landske studenter. Jeg hadde 
invitert noen på en ordentlig 
østlandsk julemiddag, jeg 
skulle steke ribbe selv for 
første gang. Like før servering 
husker jeg hvordan lukten 
bredde seg i hele studentbrak-
ka, den må ha vært uimotståe-
lig, for hode etter hode tittet 
frem i døråpningen. Til slutt 
satt vi alle som kunne krype 
og gå i polarnatten og hygget 
oss.

Monica 
Jacobsen

Eivor Berg Randi
Bydal

Marius 
Berge Eide
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ØSTENFJELSKE DISTRIKT

Oslo
Søndag 1. desember Kl. 18.00:  Lysmesse med konfirmantene i Oslo døvekirke.
Mandag 2. desember Kl. 17.00:  Kirkehjørnet på Conrad Svendsens senter.
Torsdag 5. desember Kl. 10:00:  Julevandring for barneskole. Oslo døvekirke.
Torsdag 5. desember Kl. 11.30:  Nattverdsgudstjeneste på St. Hans-hjemmet.
Fredag 6. desember Kl. 10.00:   Julegudstjeneste for barnehagen i Oslo døvekirke.
Torsdag 12.desember Kl. 12.00:  Adventsfest i Oslo døvekirke. Påmeldingsfrist 5.desember.
Søndag 15.desember Kl. 11.00:  Diakonigudstjeneste i Oslo døvekirke.
Onsdag 18.desember Kl. 11.00:  Julegudstjeneste på Conrad Svendsens senter.
Torsdag 19. desember   Kl. 11.30:   Nattverdsgudstjeneste på St. Hans-hjemmet.
Julaften  Kl. 12.00:  Gudstjeneste på St. Hans-hjemmet.
Julaften  Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Oslo døvekirke. 
Julaften   Kl. 17.00:  Julaftensmiddag i Oslo døvekirke. Påmeldingsfrist 19. desember.
Søndag 25.desember Kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste med nattverd i Oslo døvekirke.
Lørdag 28.desember Kl. 17.00:  Julefest på Conrad Svendsens Senter.
Søndag 29.desember Kl. 16.00:  Barnejulefest i Oslo døvekirke. Påmeldingsfrist 19. desember.
Fredag 3. januar Kl. 1700:  Voksenjulefest i Oslo døvekirke. Påmeldingsfrist 19. desember.
Alle påmeldinger kan gjøres via sms til: 99 09 04 01 eller e-post til doves.menighet.oslo@dovekirken.no

Vestfold 
Søndag 15.desember Kl. 15.00:  Julegudstjeneste i St Olavs 

kapell i  Sandefjord.
Julaften  Kl. 12.00:  Julegudstjeneste i Tomaskirken, 

Andebu
Lørdag 28.desember Kl. 16.00:  Julefest i Sandar menighetshus, 

 Sandefjord.
Telemark
Torsdag 19. desember Kl. 10.?:  Skolegudstjeneste på Myrene 

skole i Porsgrunn.
Hedmark
Torsdag 19.desember Kl. 18.00:  Julegudstjeneste i Storhamar 

kirke.  Hamar.
Buskerud
Lørdag 11. januar Kl. 13.00:  Julefest på Ål folkehøyskole. Ål.

SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT

Stavanger
Søndag  1. desember Kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste for hele 

familien. ”Lys våken – helg” i Stavanger døvekirke.
Torsdag 5. desember Kl. 17.00:  uleavslutning for speiderne i Stavanger døvekirke.
9. – 11. desember   Julemarked i Stavanger døvekirke. Arrangør: Den russisk-ortodokse Kirke i 

Norge.
Søndag 15. desember Kl. 11.00:   Gudstjeneste i Stavanger døvekirke.
Tirsdag 17. desember Kl. 11.00:   Julegrøt på Åpen kirke i Stavanger døvekirke.
Torsdag 19. desember   Kl. 10.00: Skole- / barnehagegudstjeneste i Stavanger døvekirke.
Julaften  Kl. 15.00:  Julegudstjeneste i Stavanger døvekirke.

Kristiansand
Søndag 22. desember Kl. 11.00:  Julegudstjeneste i Oddernes kirke, Kristiansand. Kl.13.00 Julelunsj på Hotell 

Norge. 
Påmelding innen 19. desember til mobil/sms 90 57 94 31.

Haugesund
Søndag 8. desember Kl. 17.00:  Adventsgudstjeneste i Rossabø kirke.

OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2013 DØVES MENIGHETER
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VESTENFJELSKE DISTRIKT

Bjørgvin
Bergen
Onsdag 4.desember  Kl. 18.00:  Opptak til TV-gudstjenesten. Møt frem i god tid.
Søndag 8.desember Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Bergen døvekirke. Utdeling av 4-års bok.
Torsdag 12. desember Kl. 13.00:   Skolegudstjeneste i Bergen døvekirke for elever fra Hunstad skole.
Fredag 13.desember Kl. 11.00:  Elever fra Nordahl Grieg videregående skole spiser julegrøt i    

Bergen  døvekirke.
Fredag 7. desember Kl. 09.30:  Julevandring for Pinnelien barnehage i Bergen døvekirke.
Søndag 15.desember Kl. 18.00:  Lysmesse i Bergen døvekirke. Basar.
Torsdag 12. desember Kl. 12.00:  Nattverdsgudstjeneste på Konows senter.
Tirsdag 17.desember Kl. 10.00:  Julevandring for Nubben barnehage i Bergen døvekirke.
Onsdag 18. desember Kl. 10.00:  Julevandring for Pinnelien barnehage i Bergen døvekirke.
Julaften   Kl. 12.00:  Andakt på Konows senter.
Julaften  Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Bergen døvekirke.
Lørdag 25.desember  Kl. 13.00:  Andakt og lystenning med sosialt samvær i Bergen døvekirke.
Fredag 27.desember (?) Kl. 18.00:  Misjonsforeningen sitt juleselskap i Bergen døvekirke.

Møre
Ålesund
Onsdag 12.desember Kl. 11.00: Adventskos i Ålesund døvesenter. Samarbeid mellom Døves menighet, 

Møre og seniorgruppen i Ålesund døveforening,
Julaften  Kl. 14.00.   Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Offer til døvearbeidet på Madagaskar.
Lørdag 5. januar 2013 Kl. 14.00:  Julefest i Volsdalen menighetssenter. Påmelding innen 2.januar til døve-

presten.

Molde
Søndag 19.januar Kl. 11.00:  Åpenbaringsgudstjeneste.

NORDENFJELSKE DISTRIKT

Nidaros
Trondheim
Søndag 1. desember Kl. 18.00:  Lysmesse i Trondheim døvekirke.
Tirsdag 3. desember Kl. 11.00.   Hyggetreff i Klostergt. 60.
Torsdag 12. desember Kl. 11.00:   Skolegudstjeneste i Trondheim døvekirke.
Søndag  15.desember Kl. 11.00:   Avskjedsgudstjeneste i Trondheim døvekirke .
Julaften   Kl. 15.00:   Familiegudstjeneste i Trondheim døvekirke.
Nyttårsdag  Kl. 13.00:  Gudstjeneste på Havsteinekra helse- og velferdssenter.
Søndag 5. januar Kl. 16.00:   Julefest i Klostergt. 60 i samarbeid med Trondheim døveforening.

Levanger
Søndag 29.januar Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Bamberg kirke.

Nord Hålogaland
Tromsø 
Søndag 1. desember Kl. 13.00: Lysmesse i Tromsø døvekirke.
Julaften   Kl. 13.00:  Julegudstjeneste i Tromsø døvekirke.
Søndag 5. januar Kl. 15.00:  Julefest i Tromsø døvekirke. Avskjed med døvekapellan Erik Gjengedal.

Alta
Søndag 8.desember Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Nordlyskatedralen.

I tillegg minner vi om TV-gudstjeneste 2. juledag, 26. desember kl.11.00.  
I år kommer den fra Bergen døvekirke. 

OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2013 DØVES MENIGHETER
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Camilla Høiberg, Oslo
Som mamma til to barn 
kjennes det veldig naturlig 
at vi feirer jul sammen med 
!ere, som besteforeldre, tante 
og onkel og søskenbarn.  Vi 
spiser tradisjonell julemiddag 
som poteter, ribbe, kjøttkaker 
og surkål. Til dessert er det 
enten riskrem eller fruktsalat.

Jeg har mange minner om 
jul, den ene er at jeg sammen 
med lillebror Espen kom som 
adopterte til Norge på julaften 
i 1982. Vi landet på Fornebu, 
og vi så ut av !yvinduet at det 
var hvitt overalt.  Jeg husker 
også at vi #kk ski i julegave. 
Jeg var så glad for skiene at 
jeg gikk på ski rundt og rundt 
gjennom stue, kjøkken og 
vaskerom hjemme.

Tove Glomset, Ålesund
Julaften spiser vi sen frokost 
og koser oss med juleprogram 
på TV, og venter bare på at 
klokka skal bli 17. Jeg damper 
pinnekjøttet på formiddagen, 
for den julelukta må vi ha i 
huset for at det skal bli or-
dentlig jul.  I #retida pynter vi 
oss for julekvelden og klokka 
17 er det endelig julemiddag. 
Til dessert har vi riskrem med 
rød saus, men denne sparer 
vi gjerne til etter julegaveåp-
ninga. Etter middagen kom-
mer julenissen med en gave 

Det sterkeste juleminne jeg 
har er at min pappa brukte 
å være en luring på julaf-
ten. En gang kjøpte han ny 
komfyr, vaskemaskin og tv til 
mamma. Hun ble helt stum 
og vi lo godt da vi så ansiktet 
hennes da alle tingene kom på 
plass. Ellers var det fast tradi-
sjon at vi leste juleevangeliet, 
det ble en spesiell stemning 
rundt bordet da.

Unn Torill Johannessen, 
Oslo
Julen for meg har alltid vært 
en familiehøytid. Vi feirer, 
som oftest, en tradisjonell 
jul på Os utenfor Bergen hos 
familien min. Lillejulaften 
pynter vi juletreet. Julaften 
formiddag ser vi på tv, spiller 
kort, spiser nøtter og klemen-
tiner. Høydepunktet er når 
vi legger alle gavene under 
juletreet. Julekvelden har vi 
pinnekjøtt med alt tilbehør, 
god drikke og riskrem til dess-
ert. Da barna var små kom 
også nissen på besøk. Det er 
de blitt for store til nå. Vi har 
alltid mange julepakker under 
juletreet, og vi bruker lang tid 
på å pakke opp - alle vil se hva 
alle får. 

Jeg har mange gode minner 
fra julefeiringene da min søs-
ter og jeg var små. Vanskelig 
å plukke ut et. Pappa brukte 

Julefeiring
helge.herland@doveforbundet.no

til hvert av barna før han må 
stikke for å rekke innom de 
andre barna i Glomsetbygda. 
Vi prøver hvert år å åpne pak-
kene en og en, men det er slett 
ikke så enkelt når man er så 
spente på hva som er i gavene.

Jeg husker nok aller best den 
jula onkelen min ble avslørt 
som julenisse. Jeg tipper jeg 
var rundt 5 - 6 år gammel 
og fetteren min, Roy, var 
#re måneder eldre enn meg 
og selvsagt litt klokere. Han 
fortalte meg at nissen ikke 
var ekte og at det bare var 
onkel Tolle som hadde kledd 
seg ut. Dette kunne jeg ikke 
tro. Da nissen kom inn var 
han så uheldig at han mista 
maska, og han gjemte seg 
lynkjapt nedi fanget til tante 
Kårhild, til stor latter for de 
voksne gjestene. Jeg satt bare 
og måpte, for jammen hadde 
Roy hatt rett. Det var onkel 
Tolle sitt ansikt som var under 
maska.

Signe Sæther Bekkvik, Oslo
Julen hos oss starter lillejulaf-
ten med lute#sk med tilbehør. 
Julaften på formiddagen sam-
les vi til en lunsj med snadder, 
blant annet spiser vi stekte 
!øte#skeboller som legges på 
brødskiver. Selve julekvelden 
er det pinnekjøtt, sossiser og 
fruktsalat til dessert. 

alltid å kjøpe mange smågaver 
til oss som var veldig utålmo-
dige og masete, og ville åpne 
gavene under juletreet. Vi #kk 
alltid 2 - 3 smågaver utover 
dagen, og det var kjempespen-
nende. Mamma og pappa var 
også veldig !inke til å spille 
forskjellige spill med oss, så 
jeg har gode minner om skik-
kelige familiejuler sammen.

Jon Vik, Oslo
I år har jeg dagvakt på Con-
rad Svendsen Senter julaften, 
men de !otte barna mine vil 
gjøre alt klart hjemme. Da 
blir det tradisjonell feiring 
med pinnekjøtt. 
Da jeg var liten feiret vi 
«julaften» tre dager på rad hos 
familiemedlemmer på mors-
siden: både 24., 25. og 26. 
desember. Jeg #kk like mange 
julegaver alle dagene. 

Camilla
Høiberg

Tove
Glomset

Signe
Bekkvik

Unn Torill 
Johannessen

Jon Vik
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Jeg var på vei til byen med trikken da jeg plutse-
lig så at statsministeren satte seg ned i setet foran 
meg. Selv om jeg bor i Oslo og er vant til å se 
kjendiser både her og der, merket jeg at det var 
stort – tenk at selveste statsministeren og jeg nå 
sitter på samme trikk! Lurer på hvor hun skal, og 
hva hun skal gjøre der hun skal, tenkte jeg, mens 
det rare skjedde: hun snudde seg rundt og spurte 
meg om jeg var fornøyd med å bo i Norge. Jeg 
var ikke forberedt på noe slikt, og jeg smilte 
fårete mens jeg nikket og sa «ja, jeg stortrives her 
i Norge!». Og statsministeren var tydeligvis godt 
fornøyd med svaret mitt, for hun takket, smilte, 
og snudde seg tilbake igjen. 

Jeg ble fort irritert på meg selv. Hvorfor kunne 
jeg ikke brukt sjansen til å diskutere viktige 
spørsmål? Hvorfor klarte jeg bare å smile og si 
noe så dumt? Selvsagt trives jeg her i Norge, men 
jeg har jo aldri bodd i et annet land og har der-
med ingenting å sammenligne med. Dessuten, 
hvordan jeg lever livet mitt er da mitt private an-
liggende? Og alle de viktige døvepolitiske sakene 
jeg burde ha nevnt! Tegnspråk, tilgjengelighet, 
for ikke å snakke om døveundervisningen! Men 
neida: «jeg stortrives her i Norge!». For en idiot 
jeg var. 

Det er da det skjer. En !ue summer selvbe-
visst rundt og lander på statsministerens hode. 
Jeg tenker fort at det gir meg en sjanse til å ta 
kontakt igjen. For – nå kan jeg, som pliktoppfyl-
lende samfunnsborger, få advare statsministeren 
mot den åpenbare trussel som har inntru%et: 
hun er under angrep fra en !ue.

Jeg vender meg forsiktig fremover og peker 
på hodet hennes. Hun skjønner ikke helt hva 
jeg mener, og peker mot sitt eget hode med et 
spørrende uttrykk. Jeg bekrefter ved å peke på 
hodet hennes igjen med en alvorlig mine mens 
jeg nikker. Hun peker igjen mot sitt eget hode, 
og denne gang er det spørrende uttrykket om 
mulig enda mer tydelig. Jeg bekrefter igjen ved 
å peke og nikke. Hun tar på hodet sitt, og !uen 
forsvinner. Jeg viser henne tommelen opp. Hun 
har fortsatt et spørrende uttrykk i ansiktet mens 
hun vender tilbake til setet sitt. 

Jeg tenker at hun kanskje misforsto. Jeg føler 
derfor at jeg er nødt til å si noe, for å rette opp 
det skjeve inntrykket hun nok har fått av meg. 
Jeg tenker litt på !ua, som uansett hvor irrite-
rende den er og hvor lavt vi setter den i skapel-
seshierarkiet, faktisk kan gjøre noe mennesket 
har drømt om siden vi kom til jorden: den kan 
!y. Fascinert av dette, sier jeg til statsministeren: 
«Tenk at !ua kan !y!». Der det før hadde vært 
et spørrende uttrykk i ansiktet hennes, var det 
nå et uttrykk som nesten var litt medfølende. 
«Ok….?», sier hun. 

Jeg skjønner at jeg er på tynn is igjen, og at hun 
nå åpenbart tenker sitt om meg. Mitt behov for å 
rette opp inntrykket vokser. «Ja, jeg mener – den 
kan !y, det kan ikke du. Eh, nei altså, ikke jeg 
heller, da. Eller noen andre mennesker, mener 
jeg». Statsministeren spør meg hva jeg egentlig 
mener med det. «Eh.. Deaf gain», svarer jeg. Så 
smiler hun, nikker for å vise at hun har skjønt, 
og går av trikken på neste stopp. 

En �ue landet på 
statsministerens hode
Av Paal Richard Peterson

Spaltist



22 8/2013Døves Tidsskrift

-med store resultater
Allerede året etter var Marit tilbake med 
kr. 30.000 som hun hadde samlet inn på 
Ål. I 2004 ble Deaf Aid stiftet. Gian-
chere har i dag 250 døve elever. Fordi 
skolen ligger langt fra nærmeste lege og 
sykehus har den fått egen helseklinikk, 
som ikke minst forebygger de vanligste 
sykdommene som malaria, bronkitt og 
lungebetennelse. I tillegg blir 400 andre 
døve støttet med skolepenger og skoleu-
niform på ulike døveskoler. 

Det er opprettet tre «Grønne hus», som 
er førskoler for døve. Den ene ligger i en 
av Afrikas største slumområder, Kibera 
slummen. Til sammen 130 barn får 
tilbud i de «Grønne husene». De får også 
mikroforsikring som gir dem tilgang på 
gratis legetime, behandling og medisiner. 
Foreldrene gis opplæring i tegnspråk, fag-
utdanning og mikro#nans slik at det blir 
mulig for dem å etablere egne selvsten-
dige arbeidsplasser – for eksempel sy- og 
strikkestuer. Neste år opprettes fem nye 

«Grønne hus» i samarbeid med Utdan-
ningsdepartementet i Kenya. 

Deaf Aid driver også forebyggende virk-
somhet gjennom en mobil hørselsklinikk 
med innleide ØNH-leger og audiografer. 
Flere enn 8000 har fått hjelp med ube-
handlet ørebetennelse og andre sykdom-
mer – eller 'erning av fremmedlegemer 
som maur, kakerlakker, perler og annet 
fra øregangen.

I 2009 #kk Deaf Aid 50 brukte datamas-
kiner fra den norske organisasjonen Fair. 
Det var starten på et fruktbart samarbeid 
med den amerikanske datagiganten 
Cisco. I 2011 #kk de ytterligere 200 
datamaskiner fra Fair og like mange 
!atskjermer. Dette har ført til at Deaf 
Aid driver IT-undervisning (informa-
sjonsteknologi) !ere steder i Kenya, og 
også i Tanzania. Undervisningen er kom-
met så langt at den første videregående 
klassen på bachelor-nivå har elever fra 
Sudan, Etiopia, Tanzania og Kenya. Deaf 

Aif Cisco Akademy er det første i sitt slag 
for døve i Afrika. Rotary-klubbene i Hal-
lingdal er i gang med å #nansiere enda et 
tilbud om IT-utdanning for døve.

I Kenya #nnes millioner av mobiltelefo-
ner, men ingen som reparerer dem. Deaf 
Aid har startet opp et nytt tilbud for døve 
ungdommer og butikken går strålende.

Det står en kvinne bak 
- Arbeidet vårt har vært preget av å bygge 
stein på stein. Gjennom årene har vi opp-
nådd anerkjennelse både i de afrikanske 
landene, i FN-systemet og hos de norske 
myndighetene representert med Norad 
som styrer pengene til bistandsarbeidet, 
forteller Marit Bergstrøm Kolstadbråten.

Fra kontoret i Ål styrer hun det som 
er blitt en suksess-historie få trodde var 
mulig for 10 år siden. Hun har jobber-
faring både fra Signo, Norges Døvefor-
bund, Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve og Døves Media. De siste årene 

Deafaid - en liten organisasjon

helge.herland@doveforbundet.no

Historien begynte ikke med to tomme hender, men med noen høner og sekker med ris. Det 
var i 2002 Marit Bergstrøm Kolstadbråten fra Ål oppdaget nøden blant døve barn i Kenya og 
straks kjøpte inn mat til et festmåltid. Møtet med de 43 døve elevene på Gianchere døveskole 
ble starten på noe stort, og et bevis på at det nytter å gjøre noe selv med små midler.
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var hun med på å berge Døves Media fra 
konkurs, før hun gikk inn som helse- og 
sosialarbeider i Ål kommune. I mange år 
har hun jobbet dobbelt med å bygge opp 
Deaf Aid på ulønnet basis, samtidig som 
hun har vært avhengig av lønnet arbeid 
for å få hjulene til å gå rundt. I dag bru-
ker hun alle krefter på Deaf Aid.

- Vi har et godt forhold til Norad og er 
de neste årene sikret 2,4 millioner kroner 
årlig til arbeidet i Kenya. Samtidig er det 
mulig vi får ekstra penger til å engasjere 
oss i nabolandet Tanzania. Flere afrikan-
ske land ønsker bistand fra Deaf Aid, 
men vi kan ikke gape over mer enn vi 
klarer.
- Dere samler også inn penger i Norge?
- Ja, det er helt nødvendig med frivil-
lige gaver for å holde i gang den store 
virksomheten som Deaf Aid nå er. Vi har 
alltid hatt gode venner i Norge, gjennom 
fadderordning der folk gir et månedlig 
bidrag, aksjoner på mange skoler til beste 
for barna i Kenya, gaver og arv – og så 
har vi etablert en egen bruktbutikk på Ål 
som gir kjærkomne inntekter.

Vi tre%er Marit på hjemmebane, 
sentralt i Ål, der hun har bodd de siste 
33 årene. Hun kommer opprinnelig fra 
Østfold og har en allsidig bakgrunn i yr-
keslivet. Hun har rukket å bli 59 år og er 
mor til to, og ikke minst bestemor til to! 
Folk som kjenner henne vil nok si at hun 
vet hva hun vil. Hun kan være bestemt 
når det trengs og kanskje også litt for 
direkte for enkelte. Det er påfallende at 
de !este giverne og støttespillerne kommer 
fra Hallingdal, men Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve er ikke blant dem som 
ser verdien i et samarbeid med Deaf Aid.

- Det er riktig at vi er en Hallingdal-ba-
sert organisasjon med mange støttespille-
re i dalen. I januar blir Radio Hallingdal 
med meg og lager reportasjer fra vårt ar-
beid i Kenya. Både Hellbillies, søsknene 
Håvard og Hege Bøkko er ambassadører 
for Deaf Aid, det samme er ordførerne 
i de seks Hallingdalskommunene. Også 
Paal Richard Peterson og Mira Zucker-
mann er ambassadører, smiler Marit.
- Men støtten fra døvesamfunnet er ikke 
overveldende?
- Det er vel kanskje noe i ordtaket om at 
ingen blir profet i sitt eget land, svarer 
Marit og har ikke lyst til å si så mye mer 
om det.

Den store drømmen
Men !ere skoler for døve har vært 
engasjert, Marit forteller om gode besøk 

og aksjonsdager på både døveskolene 
Hunstad, Møller og Skådalen. Nydalen 
videregående skole, som er en knute-
punktskole for hørselshemmede, har 
i to år gjennom Operasjon dagsverk 
samlet inn penger til å bore etter vann, 
vanntank, pumpe og pumpehus på den 
nye døveskolen som Deaf Aid har under 
bygging.

- I dag støtter vi mange skoler for døve i 
Kenya. Vi har de «Grønne husene» som 
gir et førskoletilbud for døve barn og 
ungdom – ja, for vi kan få inn «barn» 
langt opp i tenårene som aldri har fått 
noen undervisning. De må forberedes til 
den vanlige skolen. I et av de «Grønne 
husene» har vi fått i gang ordinær grunn-
skole for en gruppe elever, men vi ønsker 
noe mer.
- Hva ønsker dere?
- Drømmen vår er å bygge både grunn-
skole, videregående skole, kurs og 
konferansesenter og universitet. Det siste 
er tenkt å være for døve fra hele Afrika. 
Men vi må ta det etappevis. Vi har teg-
ninger og planer klare, men satser i første 
omgang på å åpne en grunnskole for døve 
med internat høsten 2014. Skolen bygges 

6 mil utenfor Nairobi i naturskjønne om-
givelser. Vi ønsker å bli en mønsterskole 
– og et mønstersenter for all undervis-
ning av døve i Afrika og selvsagt bygger 
vi på kenyansk-tegnspråk.

Marit viser oss tegninger av senteret 
og forteller engasjert om hvordan det 
er tatt hensyn til døves behov for lys og 
utnytting av de visuelle mulighetene. 
Den store drømmen, kaller hun anlegget, 
som har en total prislapp på 15 millioner 
kroner. Hun blir litt oppgitt når vi rister 
på hodet og sier at dette er umulig å gjen-
nomføre.

- Ingenting er umulig. Grunnskolen er 
klar neste år. Utdanningsdepartemen-
tet i Kenya vil bruke våre fagplaner for 
undervisning i de «Grønne husene» som 
mønster for undervisning i alle landets 
førskoler for døve. Vi har god kontakt 
med myndighetene og ser at kvaliteten på 
undervisningen ved mange videregående 
skoler kan heves. Vi arbeider med planer 
for universitetsutdanning. Deaf Aid er 
blitt et merkenavn i øst-Afrika. 
- Men 15 millioner kroner?!
- Vet du, en ansatt i Skatt Øst, uten 
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kunnskap om døve har dratt med seg !e-
re kolleger og venner og sammen har de 
klart å samle inn en million kroner. Det 
er mange varme hjerter der ute. På toget 
hjem fra Kristiansand Døveforening, 
der jeg holdt foredrag, kom jeg tilfeldig-
vis i snakk med en lærer ved Nordahl 
Grieg videregående skole i Bergen. Noen 
dager etterpå ble jeg invitert til å holde 
et foredrag på et seminar skolen skal ha 
i februar. Det er ofte tilfeldigheter som 
gjør hvor jeg blir invitert til å informere 
og spre visjonen om et bedre samfunn for 
døve i Afrika.

Ildsjelen bak Deaf Aid jobber alene i 
Norge. Hennes oppgave er å sikre den 
#nansielle driften av alle Deaf Aids 
virksomheter. For å klare dette er nøk-
kelordet informasjon. Derfor er hun 
stadig på reise for å gi kunnskap om det 
arbeidet som gjøres. Ganske mange døve 
fra Norge har også vært i Kenya som 
frivillige arbeidere og rapportene de tar 
med hjem er entydig positive.

- Jean-Claude Adzalla er direktør for 
35 ansatte i Deaf Aid, Kenya - mange 
av dem er døve. Han har selv lært seg et 
godt kenyansk tegnspråk og samarbeider 
nært med våre døve medarbeidere. Han 
har oppnådd et godt navn i FN og er en 
ettertraktet foreleser. Jean Claude har 
bodd #re år på Ål, derfor snakker og skri-
ver han godt norsk – og han forstår den 
norske kulturen, og ikke minst forskjel-
len mellom norsk og afrikansk kultur. 
Han er en meget verdifull direktør for 
arbeidet i Kenya og sikrer at pengene som 
kommer fram brukes riktig, for i Afrika 
er fremdeles korrupsjon et stort problem.
- Så dere har ikke møtt sku%elser og 
problemer i arbeidet i Kenya?
- Selvsagt har vi det, men vi har lært av 
feilene vi har gjort. Den siste smellen vi 
#kk var at skolebussen som kjører elevene 
til de «Grønne husene» ble stjålet. Vi har 
ikke 150.000 kroner å kjøpe ny buss for. 
Det betyr at de elevene som bor langt 
borte fra husene ikke lenger blir hentet. 

Vi taper også inntekter fordi vi brukte 
bussen til å hente elever for andre skoler 
mot betaling. Så hvis noen vinner i Lotto 
og ikke vet hva de skal bruke pengene til 
kan de få navnet sitt på skolebussen vår i 
Kenya, smiler Marit.

I det vi skal takke for praten og komme 
oss tilbake med toget til Oslo vil ikke 
Marit slippe taket i oss.

- Noterte du at !ere enn 50 døve har fått 
fast ansettelse som IT-konsulenter etter 
fullført eksamen på vårt Cisco-akademi 
og etterspørselen etter nye er stor. Vi 
har venteliste på bedrifter som ønsker å 
ansette våre studenter. Arbeidsgiverne er 
strålende fornøyd med sine døve ansatte, 
døve kan!

Det er skrevet, og vi konkluderer: 
Deaf Aid: En liten organisasjon med 
store resultater.

Mer informasjon om Deaf Aid 
på www.deafaid.org
Spørsmål om Daeaf Aid 
til marit@deafaid.org
Deaf Aids gavekonto 2320.15.09921

Eventyret om 
Wilson Nyabara
helge.herland@doveforbundet.no

Sommeren for tre år siden går  jeg 
sammen med en gruppe døve fra Norge i 
Kibera slummen i Nairobi, hovedstaden 
i Kenya. En bevæpnet politimann passer 
på oss. En million mennesker bor på det 
jeg vil kalle en søppelfylling. I hus laget 
av leire, planker, papp, plast, bølgeblikk, 
aviser og hva man ellers måtte #nne av 
restmaterialer - uten elektrisitet, vann og 
trygghet. Kloakken !yter åpent og det 
er søppel overalt. Lukten er ubeskrivelig. 
Vi er invitert hjem til en mamma som 
har en døv gutt, Jack, på 6 år. Han sitter 
så stolt på skuldrene mine når vi vandrer 
gjennom område jeg ikke hadde trodd 
verdenssamfunnet kan leve med. Jeg 

tenker på mine egne barnebarn som har 
alt - og på fremtiden til de døve barna her 
i slummen. Hvordan kan livene deres bli?

Derfor tennes det et håp hos meg når jeg 
i dag leser historien til Wilson Nyabera 
(bildet under) som i kortversjon er slik: 

Wilson er født i 1987. Han ble døv fem 
år gammel etter hjernehinnebetennelse. 
Han vokste opp i Kibera slummen som 
eneste døve i en familie med #re søstre og 
en bror. Foreldrene klarte å skafe penger 
slik at han gikk på Maseno grunnskole 
for døve fra han var 10 til 18 år. Der viste 
han så gode evner at han #kk fortsette 
på videregående skole og gikk ut med 
toppkarakterer.
  

Jack er nå 9 år. Han har et godt språkgrunnlag 
fra Det grønne huset i Kibera slummen. Nå går 
han på en større døveskole og Deaf Aid betaler 
skolepenger for ham. Det er lys i mørket!

Hans store drøm var å fortsette på 
universitetet og ta utdanning innenfor 
informasjonsteknologi (IT), men det 
var umulig for familien å klare å betale 
både for studieplass og for tegnspråktolk. 
Akkurat det året etablerte Deaf Aid et 
samabeid med det store internasjonalke 
data#rmaet Cisco. Det første IT-aka-
demiet i verden for døve ble etablert i 
Nairobi og Wilson #kk plass.

I løpet av 6 måneders IT-kurs viste han 
arbeidsvilje, holdninger og evner som ble 
lagt merke til av mange. Han ble beste 
student i kullet og #kk videre utdanning 
hos Deaf Aid. Han ble autorisert som 
den første døve IT-konsulenten i Øst- og 
Sentral Afrika. Nå underviser han andre 
døve studenter på IT-akademiet. Senest 
i høst #kk han etterutdanning hos Cisco 
for å oppdatere sine kunnskaper innenfor 
”ruting, svitsjing og IP-telefoni”. 
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Døve med bar og 
restaurant i Bologna
Av Cecilia Erander og Daniel Gahnertz

I Bologna, Italia, midt i mot trappen opp til matmar-
kedet Mercato delle Erbe ligger baren og restauranten 
Senza nome. På italiensk betyr det «uten navn», for å 
markere at det er åpent for hvem som helst. Stedet ble 
startet av to døve og har med tiden utviklet seg til en 
betydelig kulturinstitusjon i byen.

Det er fredag kveld og klokken er bare åtte, men sitteplassene på Senza no-
mes uteservering har lenge vært opptatt og rundt dem står folk i små grupper 
og prater. Patrizia Dughere er forlegger på det lokale bokforlaget Qudulibri, 
og presenterer de argentinske poetene  som skal lese diktene sine fra trap-
pen midt i mot. Støyen fra gjestene klarer nesten å overdøve poesien, men 
sitter man nær oppleseren får man med seg opplesningen. Senere på kvelden 
blir det vist en argentinsk #lm i et rom ved siden av baravdelingen. Utenfor 
restauranten er det akkurat i kveld også en ambulerende gatefestival med små 
matstands som selger lokale delikatesser.

Alfonso Marrazzo og Sara Longhi er begge døve. De startet Senza nome i 
juni 2012 fordi de savnet en møteplass for døve kunstnere. Det var svært 
vanskelig å få virksomheten til å svare seg økonomisk, fordi mange fordoms-
fulle hørende mennesker syntes det var et for spesielt sted. I oktober innledet 
tvillingsøstrene Nunzia og Santa Vannuccini et samarbeid med Senza nome 
for å bygge bro mellom døve og hørende gjester. Dette har etterhvert blitt 
det store målet med restauranten og baren. De utviklet en ide med å ha et 
billettsystem med navnet på hva man ville bestille. Gjestene river ganske en-
kelt av en lapp fra oppslagstavlen og viser i baren. Bestiller man på italiensk 
tegnspråk får man rabatt på prisene. Når jeg forsøker å bokstavere «bira» som 
er navnet på øl i Italia, gjør jeg feil på a-en, men de forstår meg likevel – og 
viser det enkle tegnet for øl: som å dra ned en spake.   
 
- Vi vil skape en familiefølelse for døve når de besøker stedet og har systemet 
med lapper for at hørende også kan føle seg trygge. Vi vil ha rimelige priser 
på mat og drikke slik at vi får så mange gjester som mulig, sier Nunzia.

Senza nome har åpent alle dager fra klokken 15 til 03 om natten. Lørdag er 
det store tre%dagen for døve. De forskjellige kulturarrangementene lokker 
også !ere gjester. På menyen #nnes blant annet piadina, et slags tynnbrød 
som er typisk for regionen. Alle rettene på restauranten er oppkalt etter ven-
ner og bekjente. Saras piadina inneholder for eksempel mortadella og osten 
stracchio. Den lett synlige kjøkkenavdelingen ligger i barens ene kortende og 
her jobber Massima og Paquito. Ved baren og kjøkkenet er det teksttelefon 
som er koblet til lysblinkanlegg. 

Jeg får Alfonsos og Saras tegnspråk oversatt til talespråk av Nunzia, som 
behersker italiensk tegnspråk. De forteller at høytalerne har ekstra basslyd for 
at døve lettere skal kunne kjenne rytmene fra musikken. I taket er det spe-
sielt lysanlegg som er med på å visualisere bevegelsene når dansere opptrer. 
Stedet arrangerer også foto- og kunstutstillinger.  

- Synet er ekstremt viktig for oss, forklarer Alfonso. Vi er som #sker med 
øyner i pannen og panorerer kjapt inn det som skjer i lokalet. Vi tolker og 
forstår siuasjoner og stemninger veldig raskt. Nesten som ugler i dårlig lys.

Når dette leses, om alt går etter planene, har Senca none feiret sitt ett års 
jubileum med jazzbandet Garage Quartet.
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Doktoravhandling om 
hørselshemmede barn i barnehager
Ann Elise Kristo%ersen forsvarte fredag 11. oktober sin doktor-
avhandling med tittel «Litterasitetspraksiser i barnehager med 
hørselshemmede og hørende barn».  Hun har spesielt sett på 
bimodal tospråklige barnehager der norsk talespråk og norsk 
tegnspråk anvendes. Med litterasitetspraksiser menes det vi 
gjør sammen med barna, og det barna gjør selv, for å forberede 
seg på lesing og skriving.  Hun har studert praksiser både i 
barnehager hvor det er ett hørselshemmet barn i gruppen og i 
blandede grupper. 
Funn fra Ann Elises studie viser at det kan være en utfordring 
for barnehager å legge til rette for alle når hørselshemmede 
og hørende barn er i samme gruppe. Det er viktig å styrke 
kompetansen i barnehagen når det gjelder å skape inkluderende 
læringsmiljøer for et mangfold av barn. Professor Anna-Lena 
Tvingstedt fra Malmø Høgskola, Malmø, Sverige og professor 
Randi Dyblie Nilsen fra Norsk senter for barneforskning ved 
NTNU i Trondheim var opponenter og utfordret Ann Elise 
både på teori og metode i avhandlingen.  Hun forsvarte sin 
avhandling godt og tilhørerne overvar en interessant diskusjon 
som bl.a. hadde en kritisk brodd omkring aktuell politiske end-
ringer og mulige konsekvenser for barn, barnehagens egenart og 
pedagogikk/spesialpedagogikk.  Et sammendrag av Ann Elises 
avhandling #nnes på 
http://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputa-
ser/Host2013/sammendragdisputaser-host-2013/sammendrag_
AnnEliseKristo%ersen-norsk(2).html  

Doktoravhandling om barn med CI 
og deltakelse i skolen
Ingela Holmström forsvarte mandag 21. oktober sin avhandling 
«Learning by hearing? Technological Framings for Participa-
tion». I avhandlingen sin ser hun på hvordan hverdagslivet arter 
seg for døve elever som har fått cochlea implantat og som går i 
den såkalte vanlige skolen sammen med hørende klassekame-
rater. I Sverige har en slik skoleplassering økt markant etter år 
2000, samtidig som elevtallet i døveskolene har sunket. Målet 

med avhandlingen er å bidra til mer kunnskap om skolehver-
dagen for barn med CI.  Ingela ser på hvordan teknologien 
anvendes i interaksjon og skaper vilkår for kommunikasjon og 
identitet i hverdagslivet til mennesker med hørselsnedsettelse 
over tid. Hun har et spesielt fokus på interaksjon og deltakelse 
for barn med CI i klasser i den vanlige grunnskolen. For å 
forstå det som skjer i dag, har Ingela også sett på interaksjon og 
deltakelse i et historisk perspektiv. Hun har gått til arkivdata og 
sett på hvordan døves felleskap representert ved Sveriges Dövas 
Riksförbunds tidsskrifter har hatt stor interesse for mange ulike 
typer av teknologier gjennom årene, både visuelt orienterte tek-
nologier og taktile og auditivt orienterte teknologier. Her har 
det vært en preferanse for visuelt orienterte teknologier. DHB 
(Forbundet for døve, hørselsskadede og «språkstörda») har også 
vist interesse for det som fungerer for døve og hørselshemmede 
(dvs syn og følelse) og hvordan mangel på hørsel kan kompense-
res, mens Barnplantornas tidskrift (Riksforbundet for barn med 
Cochlea implantat og barn med høreapparat) mer har sett på 
det man savner og det som ikke fungerer og på hvordan mangel 
på hørsel kan repareres.  Opponent var professor Tommaso 
Milani fra Witwaterstrand universitet i Johannesburg. Ingela 
forsvarte sin avhandling på et godt og klart svensk tegnspråk og 
tolkene gjorde en god jobb under hele disputasen. 

Identitet i endring? - Forskerkonferanse i Örebro
22. - 24. oktober arrangerte Ørebro universitet sammen med 
NTNU, Statped midt og Habiliteringens forskningssentrum i 
Örebro en !erfaglig internasjonal forskerkonferanse med tema 
«Revisiting Identity: Embodied communication across time 
and space.» Et mål for konferansen var å utfordre de av og til 
noe sementerte oppfatningene av identitet innenfor helseviten-
skap, pedagogikk, tverrfaglige språk- og kommunikasjons-
studier, funksjonshemmede studier etc. Det er skrevet mye om 
identitet, men mye av litteraturen synes å være «sektorbetont» 
og tar utgangspunkt i #loso# eller politikk. I denne sammen-
hengen ønsket man å se på hvordan identitet i dag kommuni-
seres i virtuelle og teknologiske omgivelser, i minoritetskontek-
ster, og i tospråklige/!erspråklige sammenhenger. 

Ann Elise Kristoffersen lytter til sin svenske opponent. Marianne Michelet 
tolker.

Ingela Holmström i diskusjon med sin opponent Tommaso M. Milani.

Nytt fra forskerverden
Av Aase Lyngvær Hansen
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Konferansen var sponset av svensk forskningsråd (vetenskaps-
rådet). 31 forskere fra ulike fagfelt og fra ulike deler av verden 
deltok. Dette var en «generell» !erfaglig forskerkonferanse. 
Interessant er det å se at hele 7 av de 19 presentasjonene var 
knyttet til knyttet til døve og identitet på ulike vis.  
Johan Hjulstad fra Statped midt forsker på prosjektet «Gren-
seløs læring», der elevene møtes i virtuelle klasserom til felles 
undervisning og samhandling på tegnspråk uavhengig av bo-
sted. Han hadde en interessant presentasjon som viste hvordan 
elevene gjennom å delta i dette prosjektet styrkes i sin identi-
tetsutvikling, og viser dette i sin kommunikasjon i det virtuelle 
klasserommet. 
 Sigrid Slettebakk Berge fra NTNU som forsker på tolkeme-
dierte læringssituasjoner for døve elever i videregående skole 
viste hvordan elevene selv konstruerer komplekse identiteter, 
når de skal forstå seg selv og sin sosiale posisjon som integrerte i 
videregående skole.  
Hilde Haualand fra Fafo foreleste med bakgrunn i materiale 
fra doktorgradsarbeidet sitt, der hun ser på oversettertjenesten 
mellom tegnspråk og talespråk som formidles av tolker via bil-
detelefoner og «vanlige» telefoner i tre forskjellige land.   Måten 
disse tjenestene er organisert på er med på å konstruere ulik 
identitet på døve som bruker disse tjenestene.  Døve brukere av 
disse tjenestene kan for eksempel sees på som eksperter på tek-
nologi, som brukere av assisterende teknologi, som en gruppe 

Hilde Haualand foreleser. De to dyktige skrivetolkene Petter og Oskar Thorin som ga oss engelsk tekst av alt som ble sagt, er barnebarn av den svenske 
forfatteren Ulla-Bell Thorin som mange av Døves Tidsskrifts lesere kjenner.

Ansvarlige for konferansen: Aase Lyngvær Hansen, Statped midt, Sange-
eta Bagga-Gupta, universitetet i Örebro og Julie Feilberg NTNU. 

Stipendiat Johan Hjulstad med professor Elizabeth Keating fra universite-
tet i Austin, Texas. Elizabeth var Johans veileder da han hadde studie-
opphold i Texas.

mennesker som trenger å bli inkludert og få mer tilgjengelighet, 
som brukere av borgerrettigheter og som brukere av tolketjenes-
ter. 
Av andre forskere som hadde presentasjoner som berørte døve 
og identitet, var 
- Irene W. Leigh som er professor emeritus ved Gallaudet 
universitet og selv er døv, foreleste om kompleksiteten i døv 
identitet og om spenningen mellom hvordan en selv opplever at 
en er, og hvordan andre ser på en.
- Ingela Holmström fra universitetet i Örebro viste til hvordan 
mennesker rundt barna med CI konstruerer identiteter for disse 
barna ut fra at det er «normalen» å være hørende
- Rebekah Cupitt fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stock-
holm har hentet materiale fra videomøter med døve og hørende 
arbeidstakere i samme store bedrift som jobber med tegnspråk-
programmer på TV.  Hun ser på hvordan deltakerne utvikler 
identitet i disse arbeidsmøtene.
- Elina Tapio er utdannet tolk og har forsket på #nske døve 
tegnspråklige som skal lære engelsk. Her ser hun på multimo-
dale og !erspråklige praksiser, og på hvordan engelsk i mange 
sammenhenger kan være en del av hverdagslivet til de unge 
døve skoleelevene
Som et resultat av konferansen jobbes det nå med et bokpro-
sjekt, en antologi med vitenskapelige artikler basert på tema 
«Revisiting Identity».
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Ord til ettertanke

Øivind Willgott Wilhelmsen

tene deltok i bisettelsen. 

De siste ti årene var han veldig alene. Men heldigvis finnes det gode hjerter i nabolaget.  
Tilfeldighetene gjorde at en hørende nabo fra en annen boligblokk i nærmiljøet la merke til  
Øivind. Hennes navn, Gunn, er nevnt i dødsannonsen sammen med mann og barn.  
Hun viste stor barmhjertighet. Passet på Øivind, handlet for ham, besøkte ham,  
vasket leiligheten hans, hjalp ham på alle måter. 

Det var også en til, en døv dame, som de siste årene brukte mye av sin tid for å hjelpe  
Øivind. Hun var med ham til det siste. Besøkte ham på sykehuset hver dag den ene måneden  
han var der. Det ble oppdaget kreft med utspring fra leveren, og døden kom fort.  
Jeg var hos ham dagen før han gikk bort. Han var nesten borte for oss. Men han vinket svakt da 
jeg forlot ham. 

Nå i disse juletider – når jeg tenker på Øivind – tenker jeg på at vi alle  
sammen må tenke på de som ikke omgås andre mennesker. De som er 
ensomme. De som søker noen å snakke med. La oss ta oss tid til det  
og bry oss. 

En hørselshemmet dansk dame - Ingeborg Næstved (født 1887) 
- skrev dikt på 1900-tallet: 

«Giv mig en blomst, mens jeg lever,

og øjet kan frydes derved!

Mit øje ej skuer de blomster

I lægger på kisten ned.»

Ja, gi blomster mens man lever. Ikke ved kisten.

Øivind W. Wilhelmsen ble bisatt fra  
Bergen Døvekirke 26. november 2013. 

Rune Anda

Mandag 18. november sovnet han stille inn på Haukeland sykehus 
i Bergen, 67 år gammel. Han gikk på Skådalen offentlig skole for døve 
1953-61 (bildet er fra konfirmasjonen). Han har levd et tilbaketrukkent 

liv hele sitt voksne liv. Det er veldig mange år siden han sluttet på jobben 
hos Hansa Bryggeri. 

Fordi han hadde problemer med alkohol, var det ikke lett å få venner. 
Hverdagen var ensomme dager. Et menneske som var glemt av alle. Han 
hadde etter hvert ingen familie. Men noen tenkte på ham, brydde seg 
om ham. Spesielt klassekamerater fra Skådalen. Klassen kom med siste 
hilsen med vakker krans ved kisten (bildet under). To av klassekamera-
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Personalia

Død
RIGMOR LÆRUM, Lier, født 23. 
januar 1938, døde 30. oktober.

BRITT ASTRID GREINER, Oslo, født 
12. januar 1942, døde 12. november.

REIDAR ØVERLAND, Drøbak, født 
15. desember 1939, døde 13. november.

ØIVIND WILHELMSEN, Bergen, født 
28. september 1946, døde 18. november.

95 år
ESTHER SANENGEN, Oslo, 
blir 95 år 4. februar.

90 år
GUNVALD BAADE, Oslo, 
blir 90 år 15. februar.

80 år
ELSE-NINA WENNERSTEEN, 
Sande'ord, blir 80 år 11. februar.
BERIT BJØRØ, Bergen, 
blir 80 år 16. februar.

75 år
ELSA SOLHEIM, Verdal, 
blir 75 år 7. januar.

REIDAR BRENDEN, Oslo, 
blir 75 år 18. januar.
REIDUN JOHANNESSEN, Oslo 
blir 75 år 22. januar.

70 år
SIDSEL BRUFLOT MØLLER, Florø, 
blir 70 år 21. januar.
GRETHE OPSAHL, Oslo, 
blir 70 år 21. januar.
GERD ALME, Oslo, 
blir 70 år 14. februar.

60 år
GEIR OLAV REIME, Sandnes, 
blir 60 år 23. januar.

50 år
TOR EINAR SLETTEBAKK, Bergen, 
blir 50 år 16. januar.
TORGER EMIL MALDAL, Sauda, 
blir 50 år 22. januar.
MARIE DRÆGNI, Sannidal, 
blir 50 år 27. januar.
RITA LINDANGER, Oslo, 
blir 50 år 31. januar.
KIRSTI INGEBORG HOV, Budalen, 
blir 50 år 5. februar.
ALYSA SETH ENEBAKK, Porsgrunn, 
blir 50 år 6. februar.

Møre og Romsdal Døveforening bygger 
hytte i Haram kommune. Det er 45 
minutters kjøring fra Ålesund. Hytten 
ligger ved sjøen. Den skal ha stue, kjøk-
ken, bad/toalett, tre soverom og hems. 
Det er derfor mulig for to – tre familier å 
bruke hytten samtidig. Døveforeningen 
har også planer om å kjøpe båt og naust. 
Hyttetomt og selve hytten koster ca 2 
millioner kroner, så vil båt og naust kom-
me i tillegg, opplyser Jo Arve Furland, 
som er byggesjef og Jørn Erik Løvsjø som 
er foreningsleder (bildet).
Døveforeningen arvet småbruket og 
verdiene, til sammen ca. 3,3 millioner 
kroner, etter Rønnaug Kjellestad. Hun 
ønsket at foreningen skulle bruke det til 
rekreasjon, men stedet ligger to timers 
kjøring og to fergeturer fra Ålesund så 
dette ble upraktisk. Hytten skal stå ferdig 
i mai 2014. Vedtaket om å bygge hytten 
er gjort nesten enstemmig i døveforenin-
gen.

Bygger hytte

1914   -   31. mai   -   2014
Vestfold Døveforening ønsker å markere dette i felleskap med andre. Alle er velkomne til vår store dag på Farris Bad i Larvik.

Påmelding og betaling til 
2500.23.43226 merket med 
«ditt navn - VDF 100 år» 
innen 28. februar 2014 
til "omas Blix 
i jubileumskomiteen
epost: thomas.blix@vdf.no 

 hos NDF kr 1 500,-

Vestfold døveforening fyller 100 år

* Dørene åpner kl 18.00  
for Apéritif

* Festmiddag 19.00 feires  
med 3-retters måltid

* Toastmaster: Paal R. Peterson

* Underholdning

* Ka$e og avec etterpå

* Dørene stenges kl. 02.00

Ønsker dere overnatting på Farris Bad? Dere bestiller selv på www.farrisbad.no
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Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Det er helt gratis. 
Vi vil plukke ut de mest aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen 
«spør advokaten». Vi kan ikke garantere at ditt spørsmål blir tatt med eller 
besvart. Vi tar forbehold om at spørsmålet kan bli forenklet eller endret. 
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Advokat MNA

KAN DØVE JOBBE

I POLITIET?

Kan døve bli politifolk?
Peter W. Jackson.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Opptakskravene for søkere til politihøy-
skolen er at «Søkere skal ha normal god 
hørsel. Dette skal dokumenteres med 
audiometri over de frekvensene som 
oppgis på legeerklæringsskjemaet…».

Kravene defineres slik:

Hørseltapet måles for frekvensene 
250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 
6000 og 8000 Hz. Summen av hør-
seltap i dB for de tre dårligste nabo-
frekvensene på hvert øre og i sum for 
begge ører kan ikke utgjøre mer enn 
enten 150 dB for frekvensene < 2000 
Hz, eller 200 dB for frekvensene > 
3000 Hz.

Når det gjelder spørsmålet om døve 
kan være politifolk så antar jeg med 
dette at svaret er nei. Det er imidler-
tid ikke noe i veien for at døve kan ta 
andre jobber i politiet for eksempel i 
administrasjonen, men ikke som politi-
tjenestemenn ute i felten.

VITNEPSYKOLOGI

Jeg var i retten for en tid tilbake. Da var 
det et vitne som påstod at han hadde 
fotografisk hukommelse og derfor ikke 
kunne ta feil om det han mente han 
hadde sett. Men jeg var der selv og vet at 
det ikke var slik han forklarte. Finnes det 
mennesker med fotografisk hukommelse?

Anonym.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Dette spørsmålet hører i prinsippet 
under psykologi, men vitnepsykologi 
er likevel et relevant spørsmål knyttet 
til vitneførsel og jeg skal prøve å svare 

basert på min kjennskap til dette. Svein 
Magnussen har skrevet en del om dette 
i boken «Pålitelighet og troverdighet i 
dagligliv og rettssal».

Svaret på ditt spørsmål om noen har 
fotografisk hukommelse er nei. Foto-
grafisk hukommelse finnes ikke. Dette 
er viktig å være klar over når man har 
med vitner i en rettssak å gjøre. Alle 
mennesker som skal huske noe som 
har skjedd må rekonstruere det inn-
trykket de har av noe de har sett, dvs. 
bygge et nytt bilde ut fra hukommelsen. 
Det er altså ikke slik at man går rundt 
med fotografiske avtrykk av alt man 
har sett. Alle mennesker må rett og 
slett bygge en egen kopi i hodet sitt av 
det de selv tror de har sett. Jo kortere 
tid det er siden man hadde inntrykket 
desto større er sjansen for at denne 
rekonstruksjonen ligner det virkelige 
bildet. Men selv om man er nær i tid så 
kan mange faktorer spille inn på opp-
levelsen og inntrykket. Øyet og sinnet 
må for det første tolke hva det er man 
ser. Det er ikke alltid at tolkningen er 
korrekt. For det andre kan det være 
at man blir påvirket av egne følelser 
eller tidligere opplevelser som setter 
farge på det man tror man ser. Det 
kan også være at når tiden går så får 
man tilleggsinformasjon om hendelsen 
som påvirker det man tror man har 
sett også vil sinnet forsøke å tilpasse 
det man har hørt om hendelsen til det 
man tror man har sett. Dersom man i 
en rettssak betviler vitnets forklaring 
så kan man vurdere å trekke inn en 
sakkyndig, f.eks. vitneekspert/psykolog 
som kan uttale seg om dette. 

Jeg vil også legge til at noen har hevdet 
at fotografisk hukommelse eksisterer 
fordi enkelte husker ekstremt godt på et 
bestemt område, for eksempel perso-
ner med autisme eller spesielt begavede 
mennesker som Magnus Carlsen. Men 
også mennesker med autisme må rekon-

struere hukommelsen. De som husker 
ekstremt godt på et bestemt område 
benytter gjerne assosiasjonsteknikk.  
For å gi et eksempel på hva assosia-
sjonsteknikk er så pugget jeg en gang de 
20 største landene i verden (geografisk 
sett). Argentina er nr. 8, Kasakhstan 
er nr. 9 og Kongo nr. 10. Dette husker 
jeg fordi jeg ser for meg fotballspilleren 
Diego Maradona fra Argentina sparke 
ballen mot en kasse. Oppå kassen sitter 
en konge. Da husker jeg at Argentina 
kommer først og deretter kassen (Ka-
sakhstan) og så kongen (Kongo). Dette 
er et eksempel på bruk av assosiasjons-
teknikk som alle kan bruke.

KONKURS OG 

GJELDSORDNING

Slettes hele gjelden min om jeg går 
 konkurs?

Anonym.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, om du går konkurs så forsvinner 
ikke gjelden. Konkurs betyr bare at 
kreditorene tar beslag i dine verdier, 
omsetter dem til penger og fordeler 
pengene seg i mellom. Hvis verdiene 
ikke dekker hele gjelden så kan de 
fortsette å kreve resten av pengene av 
deg så lenge du lever. Det er imidlertid 
ikke uvanlig i slike saker at man forsø-
ker å forhandle med kreditorene for 
å få slettet noe av gjelden mot at man 
betaler en del av det man skylder. Hvis 
man ikke blir enig med kreditorene 
så kan man tvinge kreditorene til en 
gjeldssanering gjennom tvungen gjelds-
ordning. En slik gjeldssanering varer 
normalt i fem år der man ikke fritt kan 
disponere sine penger som man vil. Jeg 
vil anbefale deg å ta kontakt med nav i 
din kommune ettersom de har plikt til 
å gi veiledning i slike saker.

Spør advokaten
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Norge rundt

Samme kveld som det ble spilt sjakk i Bergen, spilte de bridge 
i Trondheim Døveforening – slik de har gjort i snart 70 år. 
Annenhver tirsdag møtes 8 – 9 bridgespillere til felles glede, der 
det sosiale er det aller viktigste. Jon Pettersen er leder for grup-
pen og sier i en kommentar: 

- Verden går fremover. Jeg husker på bestefars tid da kortspill 
ble sett på som synd. Bestefar var glad i å spille, men vi måtte 
passe på at ingen kunne se inn gjennom vinduet og kom det 
besøk ble kortene straks gjemt bort. 
- Får dere også med nye spillere?
- Ja, Arvid Støyva som er inn%ytter fra Kristiansand er en &n 
tilvekst. I 'or hadde vi også noen kvinner med oss, men de 
forsvant fort igjen, det var synd – nå har vi bare en tuppe igjen.

Trønderne synes det er trist at døvemesterskapet i bridge er 
borte, leser du dette Eitan Zuckermann så kanskje du kan gjøre 
noe med det? 

Sjakk i Bergen

Inspirert av verdensmester Magnus Carlsen arrangerte ung-
domsklubben i Bergen Døvesenter sjakk-kveld tirsdag 26. 
november. Hele 11 spillere deltok og det var mange spennende 
kamper. På bildet ser vi de to &nalekonkurrentene, Alireza 
Emami Nejad som vant og nummer to Alind Mohammed Haji.

Bridge i Trondheim

Nordmann til topps
Geir Jensen (bildet) er valgt som leder 
i verdensforbundet for døvblinde, 
WFDB. Forbundet har medlemsor-
ganisasjoner fra 62 ulike land, der alle 
verdensdeler er representert.
- WFDBs viktigste oppgave er å 
fungere som døvblindes stemme, 
representere og promotere døvblinde 
personer i FN, WHO, UNICEF, Ver-
densbanken osv. Målet til WFDB er 
å forbedre livskvaliteten til døvblinde 
over hele verden, og realisere deres 

like rettigheter og like muligheter i samfunnet, forteller Geir.
Han var elev ved Trondheim o$entlige skole for døve. Som 
voksen sviktet synet og han er nå døvblind. Som døvblind tok 
han bl.a. utdanning som jurist, en stor prestasjon. Det er derfor 
en kunnskapsrik 70 åring som skal jobbe for at døvblinde i 
verden får det bedre.
- WFDB er en organisasjon med lite økonomiske ressurser. 
Vi har intet eget sekretariat, så alt arbeid utføres av styrets 
medlemmer. WFDB mottar økonomisk støtte fra blant annet 
svenske myndigheter gjennom et prosjektsamarbeid WFDB har 
med Forbundet Sveriges Døvblinde, og fra noen internasjonale 
fond og veldedige organisasjoner. Dette dekker reise- og opp-
holdsutgifter for deltakere fra utviklingsland til arrangementer 
som Helen Keller Verdenskonferanse og WFDB generalforsam-
linger. Deltakere fra industrialiserte høyinntektsland må selv 
&nne økonomiske midler for å kunne delta på internasjonale 
arrangementer. WFDB arbeider kontinuerlig med å &nne nye 
inntektskilder, men dette er utfordrende, informerer Geir.  

Han forteller at WFDB samarbeider med WFD (døves ver-
densforbund) gjennom den internasjonale handikappalliansen 
(IDA) sammen med 10 øvrige organisasjoner. På IDAs møter 
tre$er han presidenten i WFD, Colin Allen. De møtes 2 - 3 
ganger i året i New York og Genève. 
- Jeg har en diskusjon gående med Colin om en mulig samar-
beidsavtale mellom WFDB og WFD, så får vi se hva det blir til.

Vi ønsker Geir Jensen lykke til med det viktige og utfordrende 
arbeidet til beste for døvblinde i verden.

Gavekortene
De &ne julegavekortene som er 
vedlagt bladet er tegnet av Stavan-
ger-jenta Julie Ane Holst (bilde). 
Tegning er hennes store hobby og 
at hun har talent ser vi jo. 
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Bygg allianser
40 tillitsvalgte sitter som tente adventslys når Per Tøien fra 
Norges Idrettsforbund foreleser på NDFs seminar første helgen 
i desember. Både sentralt i NDF og lokalt i døveforeningene er 
det saker deltakerne ønsker å oppnå for å bedre hverdagen til 
døve og hørselshemmede. Da er det nyttig å lære av profesjo-
nelle hvordan man skal arbeide for å vinne fram.
- Skal dere vinne en sak må dere vite hvorfor noen lytter til hva 

dere mener. Dere må ha et tydelig budskap og dere må starte 
arbeide %ere år før dere kan regne med å få gjennomslag. Påvir-
kningsarbeid er å være tilstede over lang tid, knytte kontakter 
og bygge nettverk, sa en engasjert foreleser.

Per Tøien likte godt at vi brukte saken om TV2 og vår aksjon 
for å få %ere tekstede programmer som et eksempel på hvordan 
lobbyarbeid kan drives. Han utfordret deltakerne på hvordan 
NDF har jobbet med saken – hva vi har gjort og ikke har gjort. 
Døve og hørselshemmede frykter at OL-sendingene neste år fra 
Sotsji ikke blir tekstet. Han mente at vi burde kontaktet Norges 
Idrettsforbund for lenge siden for å få dere støtte.

- Idrettsforbundet ønsker at sendingene fra OL skal være til 
glede for hele befolkningen. Vi har kontakter i media og poli-
tikk og burde være en alliansepartner i arbeidet deres for et rett-
messig krav om teksting. Allianser med andre organisasjoner og 
støttespillere er viktig i all lobbyvirksomhet, understreket han.

Lobbyvirksom-
het en del av 
demokratiet

- Hvis dere vil ha gjennomslag for en viktig sak er det ofte nødvendig å bruke lobbyvirksomhet. 
Det er ikke noe skummelt å drive med dette, det er del av vår grunnleggende demokratiske ret-
tighet. Det er ofte helt avgjørende for å overbevise beslutningstakerne.

Per Tøien fra Norges Idrettsforbund var et friskt pust og engasjerte delta-
kerne i sin forelesning om lobbyvirksomhet. Tolk er  Linda Berntsen.
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Han kom med svært mange råd om hvordan døve kan drive sitt 
lobbyarbeid. 

- Ikke syt eller kjeft på dem du er uenig i. Prøv heller å &nne 
noe du kan rose dem for. Alle liker å få ros. Dere må legge fram 
saken med entusiasme, dere må tro på det dere vil oppnå. Dere 
må være bevisste på hvordan dere presenterer det og hvem som 
presenterer det. Budskapet må ha autoritet og troverdighet. 
Bruk kompetansen som &nnes blant medlemmene deres.

Per Tøien skapte stor begeistring med en forelesning som tok 
for seg et tema som ikke har vært mye på dagsorden i NDF. 
At han også lovet å ta kontakt med sine kolleger i Norges 
Idrettsforbund om TV2 og mangelen på vilje til teksting høstet 
selvsagt stor applaus. 

Blir døve diskriminert?
Både interessepolitisk rådgiver Sissel Gjøen i NDF og senior-
konsulent Eli Knøsen hos Likestillings- og diskriminerings-
ombudet (LDO) innledet om tema: Blir døve diskriminert i 
samfunnet? At de blir det var ikke deltakerne i tvil om. De 
pekte blant annet på at de sjelden får tolk ved behov. Mange 
eldre døve blir plassert på sykehjem eller omsorgsboliger uten 
at noen der behersker tegnspråk, og når de søker om å få %ytte 
til en av de store byene som har tegnspråklige sykehjem sier 
ofte kommunen nei. Det blir for dyrt, og kommunen mener de 
gir godt nok tilbud med rom, mat og medisiner – og da er ikke 
tegnspråk så viktig.  

helge.herland@doveforbundet.no

Et seminar første søndag i advent må selvsagt markeres. Her deklamerer 
seminarleder Sissel Gjøen «Så tenner vi det første lys».

Seniorrådgiver Eli Knøsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet 
foreleste om DTL og CRPD. Hun blir tolket av Atle Ørsnes.

Hun sa også:
- NDF må fortsette å presse på departementet for å få «tje-
nester» inkludert i DTL og bruke CRPD for alt den er verdt i 
argumentasjonen for et mer tilgjengelig samfunn. 

Sissel Gjøen ramset opp en rekke områder der døve føler seg 
diskriminert i samfunnet, for eksempel: Ikke tilgang på tolk 
ved behov, ingen rett for eldre til omsorgsplass i et tegnspråklig 
miljø, tekst- eller tegnspråklig informasjon der det gis muntlig 
informasjon, manglende teksting på tv osv.

- Døve må bli %inkere til å klage til oss i LDO. Mange kvier 
seg for å klage, men det er ofte nødvendig for å løfte en sak 
opp, slik at det blir en prinsipiell sak som kan føre til en varig 
endring. Skal det bli bedre må dessverre noen ta «belastningen» 
med å stå fram. På den måten har kampen mot rasediskrimine-
ring, kjønn, homo&le og andre vunnet frem. Funksjonshemme-
des kamp har mye til felles med disse gruppene, hevdet Knøsen 
i sin forelesning.

LDO får hvert år ca. 250 klager fra funksjonshemmede, men 
de aller %este klagene kommer fra bevegelseshemmede og syns-
hemmede. Det er få klager fra døve og hørselshemmede. Dere 
har lov til å bli sint, dere har lov til å klage – reager på urettfer-
digheten i samfunnet, oppfordret Eli Knøsen. 

Skolene for hørselshemmede
Den tredje store saken på seminaret var skolene for døve og 
hørselshemmede barn i fremtiden. Generalsekretær Bjørn A. 
Kristiansen fortalte om det store arbeidet som er gjort av NDFs 
foreldre og oppvekstutvalg i saken anledning, om forholdet til 
Statped, HLF og Kunnskapsdepartementet. Saken var fyldig 
omtalt i forrige nummer av Døves Tidsskrift, så vi gjentar 
ikke argumentene NDF har for fremtidens skole. Bare at det i 
debatten rundt «tvillingskolemodellen» fra %ere ble hevdet at 
skal man kalle seg tvillingskole bør alle elevene på skolen få 
undervisning i tegnspråk – og hver av skolene bør ha sin egen 
rektor. Tvillingskoler har vi allerede i Oslo, Vetland og i Stavan-
ger, Auglend. Neste skole blir Nattland skole i Bergen som skal 
åpnes i januar 2016 – og så spørs det om denne modellen kan 
brukes i %ere byer – eller hvordan det kan bygges opp sterke re-
gionale tospråklige tilbud på tvers av kommunegrensene. NDF 
vil fryse omorganiseringen som skjer i Statped, sa Kristiansen 
– som har et sterkt ønske om at den kommende Språkloven 
blir en rettighetslov som kan brukes som døråpner også når det 
gjelder skoletilbudene til døve og hørselshemmede. 

Som alltid på seminarer for tillitsvalgte i NDF var erfaringsut-
vekslingen mellom deltakere særdeles nyttig. Sissel Gjøen ledet 
seminaret og sørget for at deltakere kunne reise hjem med mer 
kompetanse i ko$erten.

Deltakerne pekte også på manglende skriftlig informasjon på 
steder der det gis muntlig informasjon, for eksempel på toget 
ved forsinkelser, på busser hvor det ikke opplyses skriftlig om 
holdeplasser osv. Meldinger på sms som det er umulig å svare 
på hvis en ikke kan ringe oppleves også som diskriminerende. 
På samme måte blir porttelefoner en pine for mange. Selvsagt 
opplever døve og hørselshemmede manglende teksting på tv-
kanalene som brudd på lovverket. Eksemplene var mange %ere 
og de to foreleserne informerte om hva som er diskriminering, 
hva som er mobbing – eller hva som «bare» er dårlig folkeskikk. 
Diskriminerings og tilgjengelighetsloven (DTL) og FN-kon-
vensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjons-
evne (CRPD) var sentralt i de to forelesernes betraktninger.

- Vi må få en ordning med at det skal være tegnspråktolk ved 
store nasjonale og lokale arrangementer. Da skal døve være 
trygge på at de kan være deltakere og at tolk er på plass, uten 
at de selv har bestilt det. Markeringen med Rosetoget etter 
tragedien 22. juli 2011 er et godt eksempel på at arrangørene og 
NAV selvsagt burde ordnet tolk, sa Sissel Gjøen.
- Ja, det er som med meg som sitter i rullestol. Jeg kan ikke gi 
beskjed alle steder jeg skal om at jeg sitter i rullestol, jeg tar det 
som en selvfølge at bygget er tilpasset rullestolbrukere, repli-
serte Eli Knøsen.
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media synes jeg det er viktig at NDFUs hjemme-
side blir tilgjengelig igjen og at ungdomssidene i 
DT fortsetter, slik at vi når fram til alle. 

Martin Berhovde, styremedlem
Jeg er 21 år gammel, født 
og oppvokst i Fusa. Har 
hatt halve oppveksten i 
Bergen, og bor i Bergen 
nå. Jobber som vikar på 
Frank Mohn Fusa, med 
fagbrev i maskinarbeid. 
Jeg er svært interessert i 
organisasjonsarbeid, og 
så liker jeg dataspill og 
tv-serier når jeg vil koble 

av. Mitt mål for NDFU er at vi blir mer attraktiv 
for døve barn og ungdommer, samt få dem mer 
engasjerte i vårt arbeid. Dette er for å styrke fram-
tiden til våre arvtagere.

Sondre Uteng Olsen, styremedlem
Jeg er 18 år gammel, 
født og oppvokst i 
Rælingen like utenfor 
Oslo - men bor nå i 
Oslo. Jeg går på videre-
gående skole på 2. året 
automatiseringslinja på 
Etterstad vgs. Jeg er me-
get interessert i datamas-
kiner, IKT, videospill og 
frivillig organisasjons-

arbeid. Mitt mål med NDFU er at vi kan styrke 
ungdomsklubbenes arbeid og forbedre samarbeid 
mellom klubbene. Vil også at NDFU skal ha mer 
samarbeid med andre organisasjoner som blant 
annet paraplyorganisasjonen Unge Funksjons-
hemmede. 

Hei!
Høsten har vart en stund nå, og snart er det vinter 
med snø - og når snøen begynner å smelte i by-
ene så er det et tegn på at det ikke er lenge igjen 
til NDFUs vinterleker går av stabelen. NDFU 
samarbeider også denne gangen med Ål, noe som 
har vært en suksess både under sommerleirer og 
vinterlekene de siste årene. Det er %ott å kunne 
samarbeide med %ere aktører om å gi et best mulig 
tilbud til %est mulig.

NDFU-styret har gjennomført sitt første styre-
møte, hvor vi så på planene for det kommende 
året og fordelte ulike ansvarsoppgaver. Vi gjen-
nomgikk også et opplegg med en ekstern foreleser 
om styre-struktur, rollemodeller og ansvarsfelt 
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innenfor NDFU. Kjempespennende! Et stort pluss 
for styret som skal jobbe sammen det neste året.
Spennende har det også vært å se på NRK1 de 
siste ukene, med Døves Medias produksjon av en 
7-episoders serie «Møkkaka$e» med døve skue-
spillere og døve i produksjonsteamet – sammen 
med hørende, og som viser fram ulike situasjo-
ner med døve og hørende, noe som mange nok 
kan kjenne igjen seg i. Det er %ott å se hvordan 
utviklingen hos Døves Media har vært de siste 
årene, sammen med Teater Manu som har et godt 
kulturtilbud for mange, med f.eks «Skrotnissene» 
i denne førjulstiden. 

Med de beste ønsker fra NDFU – God jul.

Presentasjon av styret i NDFU
Ingvild Larsen Skjong, leder

Jeg er 24 år gammel, fra 
Ålesund. Jeg har bodd i 
Oslo i et par år, og vært 
leder for NDFU, noe jeg 
også skal være frem til 
høsten 2014. Hverdagen 
min består av studier, 
jobb og NDFU – en 
kombinasjon jeg synes 
er strålende. Når jeg 
har ingenting å &nne på 

synes jeg det er kjekt å drive med slektsgransking 
eller trening. NDFU er viktige på mange ulike 
områder innenfor folks ulike behov og ønsker, 
og spesi&kt ved å bidra til ungdomsklubbenes 
fortsatte utvikling - og ved å tilby ulike aktiviteter 
som f.eks sommerleir, vinterleker og seminarer. 
Dette er noe vi vil fortsette med, samtidig som vi 
ser på andre muligheter vi kan jobbe videre med.

Julie Ane Holst, nestleder
Jeg er 20 år, født og bor 
i Stavanger.  Jeg er nå på 
mitt andre år som tøm-
rerlærling. Jeg engasjerer 
meg for lokale ungdom-
mer ved å sitte i Stavan-
ger døves ungdomsstyre. 
Hverdagen min er travel, 
men når jeg har tid liker 
jeg å drive med kunst. 
Jeg har sittet i NDFU-

styret siden 2011, og ser fram til en ny periode. 
Jeg vil gjerne at ungdomsklubbene skal fortsette 
å heve seg opp som de gjør i dag. Og at det blir 
%ere ungdomsseminar med skikkelig spennende 
temaer. Jeg ønsker også å fortsette med interna-
sjonalt samarbeid som DNUR. Når det gjelder 

Ingvild Skjong
Leder
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Guro Rugseth, styremedlem
Jeg er 21 år, født og oppvokst i Oslo. Jeg har 

deltatt på Frontrunners 7 
i Danmark i et år, samt 
tilbrakt et semester på 
Gallaudet. Jeg jobber i 
Voldsløkka barnehage 
i ett år og trives veldig 
godt. Mine interesser er 
fotball, reiser, henge med 
venner, jobbe, osv. Mitt 
mål med NDFU er at vi 
får beholde døveskolene, 

kjempe mer for døves rettigheter, bedre tekst på 
tv, tegnspråk som valgfag på skolene og sist, men 
ikke minst vil jeg at vi kan &nne på et nytt pro-
sjekt som vi kan møte fremtiden med. 

Ingrid Grønning By, 
første varamedlem

Jeg er 20 år gammel. 
Jeg er født og oppvokst 
i Trondheim. Har 
nettopp blitt ferdig med 
studiespesialisering på 
videregående skole. Nå 
tar jeg et friår. Jeg jobber 
som vikar ved Møller 
barnehage, SFO og sko-
len. Stortrives! Er veldig 
glad i sport, reiser og å 

være med venner. Mine mål er å styrke NDFUs 
inn%ytelse på politikk og skape gode møteplasser 
for barn og ungdom med forskjellige aktiviteter, 
hvor de kan bruke tegnspråk og ha mulighet til å 
styrke sin identitet. 

Caisanne Lund, andre varamedlem
Jeg er 22 år gammel, 
født og oppvokst i Oslo. 
Nylig ferdigutdannet 
barnevernspedagog og 
jobber for tiden som 
miljøterapeut på Signo 
Conrad Svendsen Senter. 
Jeg er veldig glad i å 
jobbe med mennesker, 
være sammen med fami-
lie og venner, spille futsal 

med Oslo Døves Sportsklubb og ikke minst elsker 
jeg å lage god mat og kaker. Mitt mål med NDFU 
er blant annet å fremme samarbeidet med andre 
land, spesielt Norden. Samtidig at Norge skal bli 
mer synlig internasjonalt.

Unge Funksjonshemmedes generalforsamling  
1. – 3. november

Gabrielle Kverneland og Sondre Uteng Olsen representerte NDFU under 
Unge Funksjonshemmedes (UF) generalforsamling, som fant sted på Gar-
dermoen første helg i november. Unge funksjonshemmede har generalfor-
samling hvert år. 

I år var det %ere deltakere med på generalforsamlingen enn noensinne, og 
pr. i dag består UF av totalt 32 medlemsorganisasjoner. Hovedfokuset i 
år var å vedta et nytt arbeidsprogram og et nytt styrevalg, men i det store 
bildet handler generalforsamlingen om at medlemsorganisasjoner samles 
for å avgjøre hva UF skal mene, hva de skal jobbe mest med i året som 
kommer og hvem som skal lede organisasjonen.  Det var også mulighet for 
å delta på et miniseminar om internasjonalt arbeid fredags kveld, hvor vi 
utvekslet erfaringer rundt dette.  Mange gode ideer kom fram under mini-
seminaret som NDFU kan ta med seg videre i vårt internasjonale arbeid. 
Lørdag bestod programmet av en del spennende workshop rundt prinsipp- 
og arbeidsprogram. Her var det muligheter for å komme med endringsfor-
slag. Representanter fra NDFU grep denne muligheten til å ta opp proble-
matikken rundt kontaktmuligheter til nødetater (110-112-113) for døve. 
Dette skapte reaksjoner fra alle deltakere og styret i UF. Alle var enige at 
dette var uakseptabelt, enkelte trodde at dette var allerede på plass. Styret 
i UF delte deltakere i grupper og oppfordret oss til å skrive en uttalelse på 
vegne av UF – det ble mange ulike uttalelser skrevet den helgen. Dette gir 
oss en fantastisk mulighet til å komme oss et steg nærmere løsning, da vi 
har hele UF og alle de 32 medlemsorganisasjonenes støtte, til sammen
25 000 medlemmer. 

UFs formål er å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for ung-
dom med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. Organisasjonen 
arbeider hardt med å realisere denne visjonen for å påvirke politikere og 
andre beslutningstakere. Det betyr svært mye at vi har deres støtte til å få 
realisert like muligheter for døve og andre som har behov for å kunne ta 
kontakt med nødetater, for eksempel via SMS. 

Generalforsamlingen vedtok også å støtte døve og døvblindes rett til tolk 
under korte opphold i utlandet (opptil 3 måneder). Vi gleder oss over å 
se hva som skjer det kommende år når UF skal arbeide videre med dette 
punktet. Lørdagen ble rundet av med festmiddag, hvor det var liveband 
og tørre vitser. Søndag var det klart for styrevalg og Simen Brændhaugen, 
daglig leder i Ungdomsklubben i Kreftforeningen, ble valgt som ny leder. 

Vil du delta?

klasse og oppover til og med videregåendetrinn. 

-
ton i USA. 

Følg med på NDFU-sidene på www.deafnet.no, ytterligere informasjon 
med pris o.l. Og påmeldingsinformasjon vil bli lagt ut så fort NDFU får 
informasjon.

Vil du melde deg som leder til et av disse arrangementene?

Sjekk for mer informasjon på NDFUs side på www.deafnet.no, deretter 
kan du sende en e-post til ungdomskonsulent@ndfu.no med ditt navn, 
hvilket arrangement du søker om å være leder - og med en tekst om hvor-
for du vil være leder.



Returadresse:
Norges Døveforbund
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