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Side 28

Forsiden: 

Den verdenskjente finske rapartisten Signmark skapte topp stemning 
under «Begeistringskonferansen for tegnspråk» 3. juni Oslo.  
(Les mer om Signmark på www.deafnet.no)



34/2014 Døves Tidsskrift

LE
D

E
R

- Jeg oppfatter NDF som en tverr organisasjon, sa 
informasjonssjefen i Norges Blindeforbund. 

Ordene ble sagt på et seminar NDF arrangerte for 
å diskutere hvordan forbundets omdømme kan bli 
enda bedre. Tverr? Ja, det er et ord som betyr det 
samme som «avvisende, gretten, grinete, motvillig» 
og liknende. Informasjonssjefen viste til at NDF på 
1990-tallet sa nei til CI-operasjoner på barn. 

- Selv om dere nå har snudd i det spørsmålet henger 
det igjen i folks bevissthet, sa hun.

Hun fortalte at blindeforbundet i mange år 
slet med et omdømmeproblem. Organisa-
sjonen ble oppfattet som om de bare sutret 
og klaget på alt. Det tok lang tid å snu 
dette inntrykket blant folk, men nå har 
de klart det og et av midlene de har brukt 
er å spille på humor, forklarte det friske 
pustet fra Norges Blindeforbund.

Nei, vi vil ikke gå med på at det var feil å rette en 
advarende pekefinger mot CI-operasjonene på barn 
for 20 år siden. Den gang var operasjonene fremde-
les på eksperimentstadiet og det medisinske teamet 
som opererte sa klart at foreldrene måtte velge bort 
tegnspråk til barn som fikk CI. Alt måtte satses på 
talespråklig utvikling.  

Når avisene brukte førstesidene som «Han kan høre», 
«Endelig ute av isolasjonen» og «Hørsel har gitt meg 
nytt liv» var det god grunn til å reagere. Journa-
listene bruker overskrifter som selger, som skaper 
begeistring eller nysgjerrighet. De har ikke interesse, 
tid eller kunnskap til å forstå utfordringene knyttet 
til hørsel og språk. 
    
De siste ti-årene har NDF oppmuntret foreldre til 
hørselshemmede barn til å bruke alle tilgjengelige 

NDF vil være en ja-organisasjon

Helge Herland
redaktør

muligheter, ny teknologi, tale- og lyttetrening, 
men også overbevise foreldrene om at tegnspråk 
er positivt og nyttig for barna. 

Men å skape et godt omdømme av NDF, døve-
foreningene og resten av døveorganisasjonen 
dreier seg om mer enn et positivt syn på CI. 
Det handler om alt vi gjør i det daglige. Om 
hvordan vi møter folk ute i storsamfunnet, gjen-
nom eposter og telefoner, på sosiale medier og 
alle andre steder. Et godt omdømme kan ikke 
vedtas, det må skapes gjennom målrettet arbeid 
der vi bygger stein på stein. En person vi er glad 

i møter vi med respekt, beundring, tillit og 
gode følelser. Den samme holdningen må vi 
arbeide for å få til i forhold til våre medlem-
mer, andre døve og hørselshemmede, poli-
tikere, journalister og alle andre. Et godt 
omdømme er summen av hvordan andre 
oppfatter døveorganisasjonen, gjennom 
hva vi leverer og hva som forventes.

I dette arbeidet skal vi ikke underslå betydnin-
gen av at døveorganisasjonen fremstår med en 
mer helhetlig profil. I dag har lokalforeningene 
ulike navn. Noen heter døveforeninger, andre 
døvesentre og i Rogaland har de tatt navnet 
NDF-Stavanger. Det bør være mulig å samles 
om et felles navn. På samme måte har forbund, 
foreninger og enheter forskjellige typer logoer, 
epostadresser og nettsider. Det er mye og hente 
på at vi profilerer oss ensartet utad. 

NDF vil være en ja-organisasjon. Vi ønsker ikke 
å fremstå som tverr. Vi skal evaluere oss selv og 
se hvor vi kan bli bedre. Vi ønsker et positivt 
omdømme, men ikke på bekostning av at døve 
og hørselshemmede barn skal nektes tilgang til 
tegnspråk.
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300 feststemte lot seg inspirere av gode forelesninger.

Signmark på scenen ved avslutningssekvensen, da kom det også en ekstra gruppe skoleelever til kongressenteret.

Begeistring for tegnspråk

helge.herland@doveforbundet.no

300 var samlet i Oslo kongressenter 3. juni til en inspirasjonsdag om tegnspråk: «Opp med 
henda» var oppfordringen fra arrangørene og det hadde programleder Paal Richard Peterson 
ingen problemer med å få deltakerne med på.

Innføring i tegnspråkgrammatikk
Vibeke Bø og Margareth Hartvedt demonstrerte at de to er dyk-
tige pedagoger da de ga en smakebit av grammatikken i norsk 
tegnspråk. De viste hvordan tegnene, bevegelsene, kroppssprå-
ket, hodet og alle elementer som inngår i norsk tegnspråk smeltes 
sammen til et hele og beskriver på en genial måte meninger og 
hendelser på kort tid, der talespråket sliter med å formidle det 
samme. Vi fikk bl.a. et eksempel der Margareth fortalte en kort 
historie på et levende og vakkert tegnspråk, som ble oversatt til 
talespråk av en dyktig tolk – og så tolket en annen tolk det over 
til tegnspråk igjen. Det var en aha-opplevelse for mange å sam-
menlikne Margareth sin språkrikdom med det som ble oversatt 
av tolken, men slik er det med språk – det er alltid best på ori-
ginalspråket.

Allerede på 1980-tallet beviste tegnspråkforskeren William Sto-
koe, USA, at tegnspråk har alt som skal til for å kalle det et full-
verdig språk, det må ikke bevises mer sa de to høgskolelektorene. 
Nå har vi et felles ansvar om å løfte statusen til norsk tegnspråk, 
sa de i sin glitrende forelesning.

FN-konvensjonen
Både Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørsta-
vik og Finlands verdenskjente Liisa Kauppinen foreleste om FN-
konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne. Konvensjonen gir tydelige bestemmelser for blant 

annet døves rett til likestilling, informasjon, tegnspråk og døves 
kultur sa Ørstavik og minnet om at når det gjelder døves rett til 
medbestemmelse gjelder tesen: «Ingenting om oss, uten oss».

Internasjonal døvepolitikks grand-old-lady Liisa Kauppinen 
trollbandt publikum med sin forelesning over samme tema, der 
hun hun understreket at språk er helt grunnleggende for et godt 
og fullverdig liv. I konvensjonen blir de nasjonale tegnspråkene 
likestilt med talespråkene, fortalte hun. Konvensjonen går inn 
for mangfold og aksepterer døve som en språklig og kulturell 
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minoritet. 150 land har underskrevet og godkjent konvensjonen 
og de forplikter seg hvert år til å legge fram en rapport for FN om 
status for å bedre forholdene for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne, så dette skal ikke bli noen sovepute – men en konven-
sjon som skal brukes i det praktiske arbeidet for å bedre forhol-
dene blant annet for døve og hørselshemmede, sa Kauppinen.

Svensken og TV-produsenten Erik Akervall fortalte om sin vei 
fram til etableringen av sitt eget firma Akervall Production. Han 
er en av flere yngre døve som viser at døve kan og tar begrepet 
«deafgain» på alvor. 

Tegnspråk et gode for døvblitte
Ulf Nagel har nettopp avsluttet et skoleår ved Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve. Hans historie er en hverdagsfortelling 
som vi har hørt før, men som vi har godt av å bli minnet om. 
Han ble tunghørt ett år gammel etter skarlagensfeber, men klar-
te seg greit med høreapparater gjennom folkeskolen. På høyskole 
ble det umulig, han slet seg ut på å høre og munnavlese det andre 
sa. Så klarte han noen år i arbeidslivet som IT-konsulent før han 
gikk på en smell med depresjoner og store kommunikasjonspro-
blemer selv med sine nærmeste.  Som voksen ble hørselen gradvis 
dårligere. Etter syv års ventetid fikk han endelig CI på begge 
ørene i håp om at det skulle være redningen.

Det ble det ikke. CI gav mye lyd, men det kostet mye. Han ble 
sliten, hjernen ble utkjørt av de nye impulsene, kroppen protes-
terte fysisk, han fikk smerter, øresus og migrene. Som Ulf sa: 
«Jeg ble sliten av å være kontinuerlig sliten». CI var ikke til hjelp 
og hva nå? Det var kona som kom med forslaget: Hva med å lære 
tegnspråk? Etter 30 års strev med lyd, tok det bare fem minutter 
å bestemme seg for å satse på tegnspråk.

Så talte Ulf Nagel varmt for det nye språket han har fått og alle 
de mulighetene et visuelt språk gir og hvordan familien, kona og 
to barn, nå er enige om å satse på denne kommunikasjonen. «Nå 
vil jeg tilbake til mitt gamle sosiale jeg igjen», sa Ulf og høstet 
varm applaus fra en forståelsesfull forsamling. Tankekorset etter 
forelesningen er: Hvor mange Ulf Nageller sitter det rundt om 
i Norge?

Fantastiske Signmark
Konferansen ble avsluttet med den finske rap-artisten Signmark 
og bandet med musikk som fikk Oslo Kongressenter til å gynge. 
Men før de spilte opp fortalte den sympatiske finnen en engasje-
rende historie fra sin vei som døveskole-elev og til toppen av in-
ternasjonal artist. Den saken og mer fra seminaret kan du lese på  
www.deafnet.no

Vibeke Bø og Margareth Hartvedt fra Høgskolen i Oslo og Akershus ga en 
smakebit av norsk tegnspråks grammatikk.

Arrangørene ønsker velkommen, fra venstre: Sonja Myhre Holten, Språk-
rådet – Bjørn Kristiansen, NDF – Hege Lønning, Døvekirken og to fra 
Signo: Inger Helene Venås og Trine Brager Hynne.

Døvblitte Ulf Nagel bekreftet at også døvblitte og pårørende har stor nytte 
av å beherske tegnspråk.

Ansvar for tegnspråk
Språkpolitisk konferanse  
10.–11. november 2014 - Folkets hus, Oslo

Formålet med konferansen:
Siste nytt fra Europa, USA og Norge om tegnspråk
Ansvarliggjøring av offentlige myndigheter i å heve tegnsprå-
kets status i Norge

Vi samler aktører i stat, fylke og kommune og andre offentlige 
beslutningstakere, ansvarlige, lærere for døve og hørselshem-
mede barn, akademikere og andre til en stor konferanse der 
vi rydder opp: hva er egentlig tegnspråk? Hvorfor har det fått 
offisielt status i Norge og hvor står det i dag? Hvem har ansvar 
for norsk tegnspråk nå? Hvem ivaretar de tegnspråkliges ret-
tigheter?
Med anerkjente forelesere fra Europa, USA og Norge vil vi 
formidle oppdaterte kunnskaper til dem som arbeider med 
døve og hørselshemmede barn og unge, og til dem som har 
innflytelse på norsk tegnspråk.

•	 Arnfinn	Muruvik	Vonen,	Norge
•	 Karen	Emmorey,	USA
•	 Torill	Ringsø,	CODA-	Norge
•	 Øystein	Vangnes,	Norge
•	 Joe	Murray,	USA/Norge

Flere forelesere og mer informasjon kommer.
SETT AV DATOENE

Arrangørene:
 Språkrådet  Norges Døveforbund
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100 år

- De som stod i spissen for å stifte en 
døveforening i Vestfold var Abraham 
Abrahamsen, Esther Pedersen og presten 
Ole Thormodsæter. Da hadde døve i 
Vestfoldbyene lenge møttes til uformelle 
møter. I 1914 var tiden kommet for å 
organisere seg mer formelt i en forening.
- Hvem var disse tre nøkkelpersonene?
- Abraham Abrahamsen var født i 
 Drøbak, men bosatte seg senere i Horten. 
Han var hørende, men hadde lært seg 
svensk tegnspråk av en døv kamerat. Han 
var utdannet snekker. Han fikk kontakt 
med døvemiljøet, og ledet foreningen de 
første 14 årene.

- Esther Pedersen fra Larvik var sekretær 
i foreningen i mer enn 25 år. Hun var 
også med i styret i NDF i mange år, også 
som nestleder. Hun var døv og et dyktig 
organisasjonsmenneske.
- Ole Thormodsæter bidro med kunn-
skaper om hvordan man bygger opp og 
driver en forening. Han ledet det første 
ordinære årsmøtet i foreningen.

Historiefortelleren
Øyvind Madsen bor i Bergen, men er 
Vestfolding av sjel og hjerte. Han er født 
i Horten, vært elev ved Holmestrand 
døveskole – og går aldri til sengs søndag 
kveld før han har fått med seg resultatet 
til Ørn, Horten (som spiller i 2. divisjon). 

- Jeg har alle møteprotokollene fra foren-
ingen tilgjengelig når historien skrives. 
Protokollene forteller mye, men arbeidet 
tar tid for ganske mye av det som er skre-
vet fra de første ti-årene er skrevet med 
en håndskrift som er krevende å tyde. 
Fra 1950-tallet blir det enklere, for da 
foreligger også årsberetningene som gir 
verdifull historisk innsikt i foreningens 
drift.
- Hva kjennetegner døveforeningens 
drift?
- Det sosiale engasjementet for døve i 
Vestfold, spesielt det ansvaret foreningen 
har tatt for eldre og syke. De har vist 
ekte omsorg og har hatt egne fond som 
har tilgodesett medlemmer som har hatt 
behov for støtte. I krigsårene 1940 – 1945 
arbeidet også foreningen tett sammen 
med Frelsesarmeen for å nå ut med kon-
takt og hjelp i en vanskelig tid.

- Foreningen klarte også å bygge eget 
døvesenter?
- Ja, feriehjemmet Skogstua ble reist i 
1934. Det viser at styret, medlemmene 
og deres støttespillere hadde en fantastisk 
evne til å samle inn penger, blant annet 
gjennom basarer og loddsalg. I dette 
arbeidet var Aggie Peterson, oldemor til 
Paal Richard Peterson – og Anna Wang 
pådrivere. Anna drev kafe i Sandefjord og 
så hvor viktig det var for døve å komme 
sammen i et felles språk miljø. Også Alf 
Melgaard var en drivende kraft for å få til 
feriehjemmet. I det hele tatt har Vest-
fold Døveforening nytt godt av mange 
dyktige ildsjeler i sitt arbeid til beste 
for fylkets døve. Feriehjemmet har hatt 
enorm betydning for det sosiale felles-
skapet for døve i Vestfold, og det var nok 
vemodig for noen medlemmer da det ble 
solgt for et år siden.

Foreningslederen
Finn Arild Thordarson ble foreningens 
første leder etter at feriehjemmet var 
solgt.
- Jeg var ikke aktiv i prosessen rundt 
salget av feriehjemmet, men jeg tror det 
var riktig å selge. Nå bruker vi den tiden 
vi trenger på å finne nye lokaler sentralt 
i en av Vestfoldbyene. Vi vil gjerne ha en 
daglig leder på plass i foreningen før vi 
kjøper nye lokaler – og vi ser litt på den 
modellen de har i Bergen Døvesenter når 
vi skal bygge opp noe nytt i Vestfold.

- Er det økonomisk grunnlag for et eget 
døvesenter med daglig leder?
- Jeg mener det. Problemet er at våre 
medlemmer bor spredd i mange av 
Vestfold kommunene. Vi kan derfor ikke 
søke om økonomisk tilskudd fra en stor 
kommune, som i Bergen. Vi må finne 
løsningene på interkommunalt plan eller 
på fylkesnivå.
- Hvor mange medlemmer har forenin-
gen?
- Vi er ca. 100 medlemmer, men jeg 
mener vi bør klare å doble tallet. Mange 
døve har de siste årene flyttet til fylket 
på grunn av arbeidsplassene som finnes i 
Signo-bedriftene.
- Så du tror på en fortsatt fremtid for 
døveforeningen?
-  Ja, døve vil alltid ha behov for å kom-
me sammen – men vi kan tilpasse driften 
av foreningen til dagens samfunn. Vi ser 
for eksempel at mange døve i Vestfold 
arbeider turnus, mange har småbarn og 
det gjør det vanskelig å komme på møter 
på kveldstid. Vi prøvde derfor nettopp et 
treff en søndag, der foreningen stilte med 
grill og folk selv tok med seg mat. Hele 
50 kom sammen til dette uformelle tref-
fet, også flere ikke-medlemmer. Så vi må 
prøve å finne varierte tilbud som treffer 
dagens døve, og tilbudene må favne vidt 
slik at vi får med oss både barn, unge, 
voksne og eldre, avslutter foreningsleder 
Finn Arild Thordarson.

Vestfold Døveforening 100 år

helge.herland@doveforbundet.no

I mai markerte Vestfold Døveforening sitt 100 års jubileum.
I den anledning har foreningen engasjert filosofen Øyvind Madsentil å skrive 

foreningens jubileumshistorie. Han forteller:

Foreningsleder Finn Arild Thordarson mottar 
gave og gode ord fra Gunnar Hansen, leder av 
Bergen Døvesenter, under jubileumsfesten på 
Farris Bad 31. mai.
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Fra Norge deltok det 75 døve, Danmark 
hadde 11 og Sverige 11 deltakere. I til-
legg var det over 60 tolkestudenter som 
finpusset formen før eksamen. Alle koste 
seg stort i det tegnspråklige samværet på 
det flotte senteret i Villajansa.

Det er en fantastisk opplevelse å være døv 
når du har tolker overalt du kan ønske: I 
resepsjonen, ved hvert bord i spisesalen, 
fire tolker i hver buss på utfluktene – og 
om kvelden da det var felles underhold-
ning med de andre besøkende på senteret 
ble musikk og sanger tolket slik at alle 
kunne føle seg inkludert.

På Solgården har man alt man trenger, 
et godt kjøkken som serverer tre måltider 
hver dag. Muligheter for gymnastikk, 
fysioterapi, fotmassasje, minigolf, fottu-
rer i fjellområdet, svømmebassenger osv. 
Det ble også turer ut for å se andre steder, 
blant annet til Europas største sko-utsalg. 

Der gjorde mange gode kjøp. Tur til 
safariparken Aitana, et flott sted på fjellet 
der dyrene går fritt. De fleste av oss våget 
å klappe elefantene, mens en ansatt stod 
ved siden av og passet på. Nina Aarsheim 
og Per Jonassen fikk en fin opplevelse for 
livet, de fikk svømme med delfinene i 
Benidorm.

Vi besøkte også Guadalest, en liten 
landsby nord for Solgården. En nydelig 
gammel maurisk by på toppen av et fjell, 
med mange trappetrinn for å nå fram. 
Der imponerte utrolige Edit Solhaug, 
som har dårlig balanse og går med stokk. 
Hun klarte å gå helt til topps sammen 
med ledsager Anne Mette Haddeland.

Halvor Greftefreff på 89 år var turens 
eldste. Vi visste at helsen ikke var den 
samme som før, men han stortrivdes, 
spøkte og var i godt humør. Men fredag 
morgen 9. mai under frokosten falt han 
sammen. Lege og sykepleiere som var i 
nærheten, var raskt på pletten. Halvors 
ønske var å se Teater Manu sin forestil-
ling «Sjalusi» samme kveld, men slik gikk 
det ikke.
Han ble sendt til sykehuset. Samme 
kveld døde han av hjerteinfarkt. Neste 
morgen under frokosten kom presten 
med dødsbudskapet. Han tente lys og 
blomster på bordet ved Halvors plass. 
Alle reiste seg og æret en god venns 
minne. Det var en verdig, men trist 
avslutning for oss alle. 

Nytt vellykket opphold på Solgården
Tekst: Aud og Jon Pettersen - Bilder: Toralf Ringsø

Norges Døveforbunds seniorutvalg gjennomførte for andre gang fellestur til Solgården 29. april – 
13.mai. Turen fulgte samme opplegg som for to år siden, men nå var døve fra de andre nordiske landene 
også invitert med – i tillegg til tolkestudenter fra høgskolene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Odd Magne Fløisand tok seg enkelt rundt på 
Solgården som er tilrettelagt for bevegelseshem-
mede.

Edith Solhaug viste imponerende innsats ved å 
gå helt opp til fjell-landsbyen Guadelest sammen 
med sin ledsager Anne Mette Haddeland.

Per Jonassen viser fram bildet av svømmeturen 
han hadde med delfinene. Generalsekretær Bjørn 
A. Kristiansen gleder seg sammen med Per.

Tidligere mestersvømmer Jeanne Mehlum trives 
fortsatt som fisken i vannet.Reiser til utlandet gir mye å snakke om når man kommer hjem. 

Siste dagen før avreisen sto Thyra Lind-
ström fra Sverige frem og takket for et 
fint opphold. Hun snakket varmt om 
Toralf, at uten ham ville oppholdet ikke 
blitt gjennomført. Stor applaus for ham. 
Etter manges ønske blir det nytt opphold 
på Solgården om 2 år, da ønsker vi oss 
enda flere nordiske døve og tolkestuden-
ter.
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Fremdeles kan du sikre deg rimelige overnattinger på et av feriehjemmene som drives av døveforeningene i Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Innlandet og Tromsø. For en rimelig penge får du overnatting,

mulighet til å lage egen mat og sjansen for å treffe andre hyggelige folk.

Greit å vite   i  sommer

Mjøsgløtt, Brumunddal
Innlandet Døveforenings flotte feriehjem 
Mjøsgløtt har åpent fra 7 juli til 3 august.

Tore Granum er er kontaktperson fra 7. 
– 19. juli, toregranum@gmail.com / sms 
952 96799.
Berthe Vangen er kontaktperson fra 20. 
juli – 3. august, bitten1943@hotmail.
com / sms 415 24579.

Mjøsgløtt ligger 10 minutters kjøring fra 
sentrum av Brumunddal og for de som er 
dårlig kjent på Innlandet så er Brumund-
dal to mils kjøring nord for Hamar. 
Feriehjemmet er nylig pusset opp med 
stort og fint fellesrom med kjøkken, flotte 
toaletter og dusjer og med 5 soverom 
med 3 senger på hvert rom.
Mjøsgløtt ligger vakkert til ved bredden 
av Mjøsa. Bare 50 meter til badestran-
den.

Solheim, Kristiansand 
Kristiansand Døveforenings flotte ferie-
hjem er åpen  fra 7. til  27. juli. Stedet 
ligger en halvtimes kjøring fra sentrum 
av Kristiansand og nær Dyreparken der 
Kaptein Sabeltann tegnspråktolkes 10. – 
12. – 15. juli. 

Skogheim, Drammen 
Feriehjemmet Skogheim, som Dram-
men Døveforening eier,  ligger idyllisk til 
ved sjøen i Gjerdal i Røyken kommune. 
Eiendommen er på 5,5 mål og det er bare 
150 meter til barnevennlig badestrand. 
Skogheim er bare en halvtimes kjøring 

Døvehytta, Tromsø
Hytta til Tromsø Døveforening ligger 45 
km fra Tromsø sentrum på vei mot Som-
marøy. Hytta har dusj, toalett og 12 sen-
geplasser. Det er kort vei til Straumhelle, 
en fin fiskeplass med en landets sterkeste 
strømmer. Tromsøværingene garanterer 
mye fin sei i havet!

Hytta er også bare 30 km fra Brenshol-
men, Sommarøy som mange kanskje så 
fra NRK-serien på «Yttersia».

Steinar Bekkevoll er 
ny leder i Kristiansand 
Døveforening og ønsker 
velkommen til det flotte 
feriehjemmet i Kristian-
sand.

Skaug, Oslo 
Oslo Døveforenings feriehjem Skaug på 
Nesodden har åpent for alle hele somme-
ren. Eiendommen er på hele 7 mål med 

en hovedbygning med fem soverom og 
to mindre hytter. Feriehjemmet er pusset 
opp etter vannskade og det er kjøpt nye 
stue-møbler. 

Det er lekeplass for barna, 300 meter til 
badestrand og 1,5 km til nærbutikken. 
Medlemmer av NDF betaler kr.100 for 
overnatting, andre kr. 150 pr. natt – og 
halv pris for barn fra 4 til 15 år.
Bestilling gjøres på eget skjema via www.
odf.no – der en også finner mer informa-
sjon om feriehjemmet eller på sms til 
Børre Roås, 995 00 103.

fra Drammen. Feriehjemmet har en 
hovedbygning og 8 små hytter. I hoved-
bygningen er stuen oppusset, kjøkken 
med kjølerom ble nytt for noen år siden 
og det er nye dusjer og toaletter. Ferie-
hjemmet har 34 senge plasser.
Utenfor er det stor parkeringsplass, gril-
lutstyr og spiseplass under tak, meget 
barnevennlig lekeområde, gressbane for 
sportsaktiviteter, plass til telt og cam-
pingvogn.
Flere opplysninger og bestilling av 
 opphold gjøres til Øystein Huslende  
sms 970 91 020 eller e-post: 
utleie@drammendf.no

Mer info finner du på 
www.drammendf.no

Sara Therese X. Åsan er utleieansvarlig 
og bestilling kan sendes til 
utleieds@hotmail.com.
Adressen til feriehjemmet eller som det 
offislet heter: Vest-Agder "Solheim" 
Døvesenter, er Dvergsnesveien 501, 4639 
Kristiansand S, sms 977 46 241.

Mer informasjon på www.kdf.no
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Fremdeles kan du sikre deg rimelige overnattinger på et av feriehjemmene som drives av døveforeningene i Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Innlandet og Tromsø. For en rimelig penge får du overnatting,

mulighet til å lage egen mat og sjansen for å treffe andre hyggelige folk.

Greit å vite   i  sommer

Får du problemer 
med bilen?
Og er medlem av NAF, kan du få 
veihjelp. NAF har et tilbud om SMS-
tjeneste for døve og hørselshemmede. 
Ved behov for assistanse kan SMS sen-
des til (+47) 417 16 119 med følgende 
informasjon:
•	Medlemsnummer
•	Hvor	du	befinner	deg
•	Kjennemerke	på	bilen	(registrerings-
nummer)
•	Hva	er	feil	med	bilen
Informasjonen vil da gå direkte til vårt 
kontaktsenter som vil svare på mottatt 
henvendelse via sms.

Sommerfestival, Golsfjellet
Frelsesarmeen har sin årlige sommer-
festival for døve på Storefjell hotell på 

Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve
23. – 28. juni arrangerer NDFU som-
merler for barn og ungdom på Ål. Uken 
etter er det leir for KODA, som er barn 
av døve foreldre – og når de reiser hjem er 
det ny KODA-leir med nå for ungdom-
mer som har døve foreldre. Ønsker du å 
leie hytte på Ål i sommer kan du hente 
informasjon på www.al.fhs.no

Norsk Døvemuseum 
Besøker du Trondheim kan du ta turen 
innom Norsk Døvemuseum i Rødbygget. 
Åpningstidene fra 15. juni til 15. august 
er onsdager og torsdager fra klokken 11 
– 15, og lørdager og søndager fra kl.12 
– 16. Adressen er: Norsk Døvemuseum, 
Bispegata 9 B, Trondheim.

Tegnspråklig guide 
til Galdhøpiggen
Agnes Stueflaten er tilgjengelig som 
guide til Galdhøpiggen fra 6. juli til 23. 
juli 2014, i samarbeid med Jotunheimen 
Arrangement AS.
Galdhøpiggen – med sine 2469 moh er 
Norges høyeste fjelltopp. Turen går fra 
Juvasshytta over Styggbreen og opp til 
toppen, ca. 6-9 timer avhengig av tempo 
og pauser. Et taulag må være på minst 5 
personer inkl. guiden. Meld dere på som 
gruppe på minst 4 personer.
Utstyr som kreves er gode fjellsko samt 
klær for ferdsel i høgfjell. Vi stiller med 
alt av sikringsutstyr som sele og tau.
Pris: kr. 350 over 16 år - kr. 250 under 
16år.
Ta kontakt med Jotunheimen Arrange-
ment AS for tur:
jotunheimenarrangement@gmail.com 
eller telefon/SMS 920 38 297.
Hjemmeside: 
http://www.jotunheimenarr.no/

Det er ledig for leie i perioden 18. juni til 
18. august. Pris pr. person pr, døgn kr. 
125 - eventuell leie av sengeklær kom-
mer i tillegg. Søndag 17. august kan man 
se verdensstjernene på sykkel rase forbi 
hytta. Det er Artic Race. 
De som ikke har tid til å vaske ut etter 
seg kan få dette gjort for kr. 300.

For leie av hytta, kontakt: Trond Søren-
sen på SMS 91394016. Hjertelig velkom-
men til Tromsø og Døvehytta.

Norge-Frankrike
Lørdag 21. juni klokken 12 på Jordal 
Amfi, spiller herrelandslaget kvalifise-
ringskamp for EM. Norge tapte den 
første kampen borte mot Irland 0-13.

Golsfjellet fra mandag 4. til fredag 8. 
august. De siste årene har det deltatt ca. 
100 døve på disse populære festivalene.
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Personalia
Død
TROND ARNESEN, Drammen, født 
12. juli 1951, døde 5. april. 

ANNA INGEGÆRD ARONSSON, 
Trondheim, blir 70 år 13. august.
ARNT NAURSTAD, Sverige, 
blir 70 år 26. august.
GRETHE BJERKE KARLSSON, 
Raufoss, blir 70 år 31. august.
JOHN SANDELL, Kristiansand, 
blir 70 år 10. september.

60 år
EVY GABRIELSEN, Haugesund, 
blir 60 år 17. juni.
OLAF LETTERUD, Sandefjord, 
blir 60 år 23. juni.
ELLY KVALSUND EGELAND, 
Stavanger, blir 60 år 19. juli.
MØYFRID SØREIDE, Oslo, 
blir 60 år 21. juli.
BJØRN STENSVOLL, Sandefjord, 
blir 60 år 12. august.
GUNNAR DEHLI, Oslo, 
blir 60 år 15. august.
ATLE HAUGAN, Oslo, 
blir 60 år 16. august.
EWA LØKEN, Oslo, 
blir 60 år 18. august.
HANS BIRGER NILSEN, Bergen, 
blir 60 år 12. september.

50 år
KLEMENT VÅGE, Bergen, 
blir 50 år 17. juni.
ARILD EIDET, Kristiansand, 
blir 50 år 22. juni.
SIV AINA ØIE, Trondheim, 
blir 50 år 7. juli.
TROND SØRENSEN, Tromsø, 
blir 50 år 11. juli.
JORUNN ANITA HETLEVIK, 
Bergen, blir 50 år 24. juli.
TOMMY ÅRNES, Drammen, 
blir 50 år 1. august.
TROND MORTEN OSVOLD, 
Hamar, blir 50 år 2. august.
ANITA HOBBESLAND HETLAND, 
Stavanger, blir 50 år 15. august.

ELSA LYSNES, Sandefjord, født 1. juni 
1917, døde 16. april. Hun ble altså nesten 
97 år og var eldste medlem i Vestfold 
Døveforening, en forening hun har vært 
medlem av i 64 år. 
Elsa var elev ved den gamle døveskolen i 
Ullevållsveien i Oslo, før skolen ble flyt-
tet til Skådalen. Skolen hadde den gang  
100 elever og undervisningen var ganske 
annerledes enn i dag. Hun har tidligere 
fortalt i Døves Tidsskrift at de ikke 
brukte tegnspråk i undervisningen og at 
de ble slått med pekestokk på fingrene  
om de brukte tegnspråk i taletreningen 
slik at hendene ble røde og hovne. Maten 
på skolen var også forskjellig fra i dag: 
Til frokost og kveldsmat mørk brød med 
bare smør på og et glass skummet melk. 
Til middag var det ofte spekesild eller 
grøt. Men tro ikke at Elsa var bitter over 
skolegangen og livet sitt som døv. 
På 90 årsdagen fortalte hun i bladet at 
hun hadde hatt en godt liv med mye 
moro i fellesskap med andre døve. Hun 
hadde venner over hele landet og i 
Norden. Elsa var gft med Ole Lysne og 
de fikk sønnen Bjørn. Vestfold Døvefore-
ning minnes en av sine mest aktive med-
lemmer og lyser fred over hennes minne.  

GUNNAR VATN, Oslo, født 15.juli 
1918, døde 20. april.

HALVOR GREFTEGREFF, Trond-
heim, født 24. april 1925, døde 9. mai.

LIV FINNESTAD, Stavanger, født 5. 
januar 1942, døde 22. mai.

Runde år

90 år
PER WILLIAM AAGAARD, 
Fredrikstad, blir 90 år 6. juli.
NYFRID GRIMSTAD, Trondheim, 
blir 90 år 16. juli.
BJØRG BRAATHEN, Oslo, 
blir 90 år 9. august.

85 år
MARIE OFSTAD LANDRØ, 
Lensvik, blir 85 år 17. juni.

KLARA GJØEN (bildet), Oslo, 
blir 85 år 23. juni. 
Oldemor fyller 85!
Vi setter utrolig stor pris  på deg.  
Ditt håndverk som varmer oss alle, 
og kaker som gleder enhver.
Men mest for den du er.
Gratulerer masse med dagen. Vi gleder oss 
til å feire deg.
Goklem fra hele familien

SKJALG IVERSEN, Bergen, 
blir 85 år 12. juli.
EMMA YTTERHUS, Trondheim, 
blir 85 år 8. august.
MAGNHILD HANDBERG, Oslo, 
blir 85 år 15. august.

75 år
ASTRID TOKLE, Bergen, 
blir 75 år 11. juli.
RANDI BYVOLD, Hamar, 
blir 75 år 25. august.
TOVE HANSEN, Oslo, 
blir 75 år 30. august.
BJØRN BRANDTZÆG, 
Kristiansand, blir 75 år 12. september.
HAROLD NIELSEN, Oslo, 
blir 75 år 12. september.

70 år
REIDUN JOHANSEN, Porsgrunn, 
blir 70 år 26. juni.
EIRIK HEGGEM, Molde, 
blir 70 år 1. juli.
SVEIN SUNDKVIST, Oslo, 
blir 70 år 13. juli.
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Neste Døves Tidsskrift utkommer 
15. september. Husk å melde flytting 
til medlem@doveforbundet.no – eller 
til Norges Døveforbund, Grensen 9, 
0159 Oslo. 

Født
Etter to uker overtid kom endelig Mie 
Karoline til verden, den 16.januar. Takk-
nemlige foreldre er Kristine Wathne og 
Michael Haukeland. 

Halvor Greftegreff
Ved NDFs fellestur til Solgården i Spania 
døde Halvor Greftegreff etter et hjertein-
farkt på sykehuset i byen, samme dag som 
han ble dårlig. Han var bevisst til det siste 
og gikk bort mens han var i det miljøet 
som har betydd alt for ham, og som han 
var så inderlig glad i. Han fikk være aktiv 
til det siste og døde med støvlene på. Slik vi 
kjenner hedersmannen Halvor Greftegreff 
var det en avskjed slik han selv ønsket det.

Halvor ble født 24. april 1925 på Bjarkøy 
i Senja. Han var i alle år en stolt represen-
tant for døve i Nord-Norge. I 8 år var han elev ved Trondheim offentlige skole 
for døve, før han vendte tilbake til nord og som lærling i sin onkels fotobutikk i 
Harstad. Vitebegjærlig som han var tok han utdanning innenfor flere områder 
gjennom korrespondanseskoler. Halvor likte å lese og tilegnet seg kunnskap som 
han forvaltet med stor klokskap gjennom livet.

I 1950 ville han nærmere et større døvemiljø og flyttet til Trondheim. Der fikk 
han arbeid som laborant i en fotobedrift. Han kom raskt inn i styre og stell i 
byens døveforening. Han var medlem av styret i mange år og var styreleder i 11 
år. I trønderhovedstaden ble han også gift med sin kjære Marie, som gikk bort for 
noen år siden, og sammen fikk de datteren Irene. 

Døvemiljøet, norsk tegnspråk og etter hvert døves historie var Halvors hjertebarn. 
Heldige var vi som fikk nyte godt av hans innsats til beste for landets døve. Kam-
pen for at Rødbygget skulle beholdes av døve var en sentral oppgave for ham, 
stor var gleden da opprettelsen av døvemuseet i det historiske bygget ble sikret. 
Et museum han de siste ti-årene med glede har gitt sin kompetanse til på frivillig 
basis.

Halvor Greftegreff satt i mange år i forbundsstyret for NDF. De siste 11 årene av 
sitt yrkesaktive liv arbeidet han som døvekonsulent i forbundet. Hans arbeidsom-
råde var døveforeningene, fylkeslagene og alle døve som bodde fra Trøndelag og 
nordover. I en tid lenge før eposter og sms gjorde kommunikasjonen enklere ble 
hans besøk nordover imøtesett med glede og forventning. Han kom med nyheter 
sørfra og sørget for at båndene mellom NDF og døve i Nord-Norge alltid var de 
beste. Han var en populær og avholdt døvekonsulent, en mann folk nordpå med 
rette kunne kalle sin. 

Halvor hadde evner som gjorde at han lett fikk kontakt med andre. Med sin 
lune humor følte folk seg fort trygg sammen med han. Han elsket en god sigar 
og vi som var rundt ham elsket den gode lukten som var signalet på at nå skal 
vi slappe av og ha det hyggelig i lag. Med sin fantastiske evne til å fortelle gode, 
sanne historier – og enda bedre: når han fikk fortelle anekdoter med en litt friere 
sannhetsgehalt hadde han enhver forsamling i sin hule hånd. Han var en av døves 
fremste kulturbærere.  

Halvor Greftegreff fikk Norges Døveforbunds høyeste utmerkelse, hedersmedal-
jen, i 1996. Vi minnes Halvor med glede, stolthet og respekt og lyser fred over 
hans minne.

Norges Døveforbund
Hedvig Sinnes 
forbundsleder

Bekjentskap
Jeg søker en venn eller kjæreste. Jeg er en 
kvinne på 40 år som liker å reise både i 
inn- og utland for felles spennende opple-
velser. Jeg liker også å bake og lage god 
mat. Og så liker jeg hjemmekos. Skriv et 
brev til meg så kanskje vi kan få mange 
felles opplevelser i fremtiden.
Skriv til: Døves Tidsskrift, billettmerke 
1402, Grensen 9, 0159 Oslo.

Personalia

Jeg er en jente på 46 år som søker sel-
skap med en mann 43 - 65 år, som god 
støtte og selskap under Døves Kultur-
dager i Bergen 7. - 9. nov. Vi kan kan 
være sammen og se på underholdnin-
gen, utstillingene og på festmiddagen. 
Fint om du ikke drikker (bare ett glass 
vin under festen hvis du vil). Jeg betaler 
deltakeravgift og festmiddag for deg. 
Skriv til: Døves Tidsskrift, billettmer-
ke 1403, Grensen 9, 0159 Oslo.
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Syn på 
saken

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

Hva er NDFs tanker rundt det statlige fulltids skoletilbudet 
for tegnspråklige elever?

Av Charlotte Agerup og Torill Ringsø

I DT 1/2014 kunne vi lese Norges Døve-
forbunds (NDF) pressemelding som var 
en reaksjon på Kunnskapsministerens 
løfte om å gjeninnføre statlige skoler for 
døve- og hørselshemmede elever. I repor-
tasjen som kommenterer løftebruddet står 
blant annet dette: 
«NDF har de siste årene arbeidet mye for 
at staten fortsatt skal ha ansvaret for at 
døve og hørselshemmede elever kan velge 
mellom inkludert undervisning eller un-
dervisning på en skole med tospråklige 
modell: Tegnspråk og norsk.»

Det refereres til en pressemelding fra 
Kunnskapsministeren, hvor det står: 

«Regjeringen vil opprettholde ett statlig 
tilbud om grunnskoleopplæring, og den 
statlige skole for hørselshemmede AC 
Møller i Trondheim vil være tilgjengelig 
for elever i hele landet som ønsker det.» 

Så langt kan det se ut som om NDF og 
kunnskapsdepartementet er enig på et 
punkt; at staten fortsatt skal være garan-
tist for at døve- og hørselshemmede elever 
får et forsvarlig skoletilbud og at de kan 
ha valgmuligheter. Antallet skoler er dess-
verre redusert til en, men statens ansvar 
skal fremdeles være sterkt. 

Og så over til pressemeldingen fra NDF, 
som gjøre at vi sitter igjen med noen spørs-
mål, som vi håper NDF vil besvare. 

NDF argumenterer for 
en tvillingskolemodell 
som skal være samar-
beidsprosjekt mellom 
stat og kommune, slik at 
eventuelle ekstrautgifter 
skal dekkes for elever som 
bor i pendleravstand (vår 
utheving) fra en tvilling-
skole. NDF har altså gått 
fra å mene at staten skal 
ha et ansvar for at elever 
skal kunne velge skoletil-
bud, til at staten nå skal 
dele dette ansvaret med 
kommunene. Et interes-
sant og dristig forslag, 
dagens kommuneøko-
nomi tatt i betraktning. 
Vi kan stille spørsmål 
om hvilke tanker NDF 
har rundt hvordan den 
økonomiske fordelingen 
skal være, men det al-
ler viktigste spørsmålet 
her er hva NDF vil gi av 
tilbud til alle de døve og 
hørselshemmede elevene 
i vårt langstrakte land 
som ikke bor i pendler-
avstand til en tvilling-
skole? 

Overskriften på dette innlegget er; «Hva 
er NDFs tanker rundt det statlige fulltids 
skoletilbudet for tegnspråklige elever?» Og 
da sikter vi til det ene statlige heltids sko-
letilbudet som faktisk skal bestå, altså A.C 
Møller skole i Trondheim. Siden vedtaket 
ble fattet om en reduksjon fra fire til en 
skole, så har det vært påfallende taust fra 
NDF rundt hva de tenker rundt driften av 
denne skolen.  Hva vet NDF om skolens 
betydning for de elevene som går der på 
deltid- eller på fulltid? Og er NDF klar 

over det enorme geografiske nedslagsfel-
tet skolen har? Hvilken støtte vil NDF gi 
A.C Møller skole i en fase der det statlige 
skoletilbudet for døve og hørselshemmede 
elever er truet? 

Når NDF skriver at dere ikke vil tilbake 
til de gamle statlige døveskolene slik vi 
kjenner fra tidligere, sikter dere da til AC 
Møller skole og de skolene som nå legges 
ned? Hva er det spesifikt NDF ikke øn-
sker, som disse skolen tilbyr i dag? Vi min-
ner om at de fremdeles eksisterer, barn og 
unge går der på full tid.  Elever bor fort-
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satt på elevhjem, når de bor så langt unna 
at det faktisk er umulig å pendle. Barn og 
unge bor der fordi det noen ganger blir 
ulevelig hjemme; der de sliter i kommu-
nikasjon med sine omgivelser og kanskje 
ikke har noen nære venner. Skole med 
botilbud er fremdeles helt nødvendig for 
noen elever – hva tenker NDF om deres 
fremtid? 

AC Møller skole består i dag, men om den 

NDF er svært opptatt av skoletilbudet til 
døve og hørselshemmede barn. Vi er opp-
tatt av at alle døve og hørselshemmede 
barn skal ha et kvalitativt skoletilbud. 
Det har den siste tiden vært mye fokus 
på de statlige skolene for hørselshemmede 
da 3 av 4 heltidstilbud ble vedtatt nedlagt 
fra august 2014. NDF var uenige i ved-
taket fordi et fullgodt alternativ ikke var 
på plass. Når vi skriver mai 2014 ser vi at 
alternativet ennå ikke er på plass! Statens 
plan er at deltidstilbudet skal styrkes og 
videreutvikles, og ny modell iverksettes 
fra skolestart 2014. Vi har fulgt nøye med 
på dette arbeidet. 

Ved regjeringsskiftet høsten 2013 lovet 
den nye regjeringen at de skulle gjenopp-
rette de statlige grunnskolene for hør-
selshemmede. Naturligvis ble mye tid og 
arbeid lagt ned i hva slags skolemodell 
vi ønsket. Det var til stor skuffelse at re-
gjeringen brøt sitt eget løfte i januar i år. 
Arbeidet med skolemodell har vi tatt med 
oss videre.

I arbeidet med skoletilbudene har vi i sær-
deleshet vært opptatt av hva som kommer 
til å skje med de barna der det ikke lenger 
vil være statlige tilbud fra høsten 2014. Vi 
beklager på det sterkeste om det har virket 
som vi ikke ønsker at tilbudet ved A. C. 

Møller skole, eller generelt statlige heltids-
tilbud, skal bestå. Vi ønsker i aller høy-
este grad statlige heltidstilbud. Dette ska-
per en forutsigbarhet og trygghet når det 
gjelder blant annet tilbud, språkmiljø og 
kompetanse. Det er nettopp dette vi har 
vært opptatt av å skape flere steder i landet 
slik at alle barn i Norges langstrakte barn 
skal få et så godt tilbud som mulig. 

Vi må forholde oss til bestemmelser, ved-
tak og statlige føringer, og det er nå en-
gang slik at staten har vedtatt å trekke 
seg ut av driften av heltidstilbudene for 
hørselshemmede da de mener det er kom-
munenes ansvar å drive grunnskoleopplæ-
ringen. Vi har derfor prøvd å jobbe mot 
en delt løsning mellom kommune og stat 
da vi mener dette vil føre til forutsigbare, 
stabile og kvalitative tilbud da ikke sta-
ten lenger tar det hele og fulle ansvaret.  
Bergen har klart å få til en avtale der sta-
ten er delvis inne i den fortsatte driften 
av Nattland skole. Det samme burde man 
fått til flere steder i landet.

Vi er nødt til å begynne et sted, og det er 
mye å ta tak i. Vi støtter selvfølgelig A. C. 
Møller og det verdifulle tilbudet som fin-
nes der. Når vi snakker om at vi ikke vil 
tilbake til de gamle døveskolene er ikke 
dette kritikk av A. C. Møller skole, men 
et budskap om at vi tenker fremtidsrettet. 
Både når det gjelder pedagogikk og orga-
nisering. 

Skolen er hele tiden i utvikling, det samme 
er samfunnet. Samtidig som det fortsatt 
er mange som ønsker seg internatløsnin-
gen, er det mange som ikke ønsker dette. 
Trenden de senere år er at både foreldre 
og barn ønsker i større grad å benytte seg 
av skoler i nærmiljøet slik at barna fortsatt 

kan få bo hjemme. Poenget vårt er at vi 
ønsker valgmuligheter. Vi ønsker begge 
deler. Vi ønsker oss gode statlige tilbud, 
og vi ønsker oss gode integrerte tilbud. 
Ingen skal bli tvunget til det ene eller det 
andre, derfor trenger vi forskjellige skole-
tilbud. 

NDF er ikke i mål når det gjelder skole-
tilbudet til døve og hørselshemmede barn. 
Dette er en pågående, intens og dynamisk 
prosess, og vi er veldig glade for innspill. 
Selvfølgelig skal vi gjøre alt vi kan for å 
jobbe etter målsettingen om å gi alle barn 
et best mulig skoletilbud. A.C. Møller ut-
gjør et svært viktig og nødvendig tilbud 
som vi kan love at vi fullt og helt støtter. 
Vi ønsker selvfølgelig at Norges eneste 
statlige heltidstilbud for hørselshemmede 
skal bestå også i fremtiden.

Norge er et langstrakt land og det må være 
ulik organisering av skoletilbudet til døve 
og hørselshemmede barn for å få til et mest 
mulig likeverdig og godt skoletilbud. Det 
at NDF har fokus på tvillingskolemodel-
len er ikke et uttrykk for at NDF er lun-
ken til A.C. Møller, tvert i mot! Men fordi 
A.C. Møller er sikret videre drift har det 
ikke vært noe stort tema i første omgang. 
Takk til Charlotte og Torill for at dere har 
løftet opp dette viktige temaet og derved 
fått til en nødvendig avklaring om NDF 
sin holdning til A.C. Møller.

Vi ser gjerne at dere kommer med flere 
innspill om skoletilbudet for døve og hør-
selshemmede barn og unge. 

skal bestå for fremtiden, så må den ha noe 
tilstrømming av elever.  Det skjer kanskje 
ikke, hvis skolen og dens tilbud ties i hjel 
og når dens egenart avvises som noe tegn-
språkliges egen interesseorganisasjon ikke 
ønsker. Et vedtak om bevaring varer ikke 
nødvendigvis evig. 

Vi ber NDF om å svare på hva de tenker 
om skoletilbudet for alle døve- og hørsels-
hemmede barn i Norges langstrakte land. 

Fra Lindesnes i Sør, via de langstrakte 
fjorder i Sogn og hele veien opp til Finn-
mark. Alle tegnspråklige elever har rett til 
å bli ivaretatt av sin organisasjon. 

Det er fristende å leke Djevelens advokat, 
og spørre NDF om kanskje tausheten 
rundt A.C Møller skole hadde vært like 
øredøvende hvis det var en skole i det sen-
trale Østlandsområdet KD hadde bestemt 
seg for å bevare.

Norges Døveforbund svarer

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen og 
oppvekstkonsulent Aina Therese Fossum
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Spør advokaten
Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. 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. Dersom du ønsker å være anonym ber 
vi deg skrive det i e-posten. 

Spørsmål til advokaten som ikke tar mer enn halv time koster kr 199. Deretter 
koster vanlig advokatbistand kr 1 899 per time for medlemmer av NDF. René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Tilretteleggingsplikt ved 
kommunale tjenestetilbud
Skolen har innkalt meg til foreldremøte, men 
jeg får ikke tolk til møtetidspunktet, som er 
på ettermiddag/kveld. Kan jeg kreve gjen-
nomføring av foreldremøtet på dagtid? Hvem 
har «plikt» til å tilrettelegge her?

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er Nav hjelpemiddelsentral som har 
ansvar for å gi et tilrettelagt tilbud om 
tolketjenester i dagliglivet. Men skolen 
har også et ansvar for å legge til rette 
slik at foreldremøtet blir gjennomført på 
mest hensiktsmessig måte.

Når det gjelder tolketjenesten så står 
det i rundskriv til folketrygdloven § 10-7 
bokstav f at «Det må fremgå av vedta-
ket at gjennomføring av enkeltoppdrag 
avhenger om bestilling kommer i rimelig 
tid og om det er tolkeresurser tilgjenge-
lig». Dersom man får avslag på tolk med 
begrunnelse at de ikke har tilgjengelige 
tolker eller at bestillingen ikke kommer 
i rimelig tid, så kan man sende en klage 
til Nav. Foreldremøter er prioritert. Jeg 
minner om mulighet for bildetolk som 
har åpent til klokken 20, men da må 
skolen tilrettelegge med Internett slik at 
man får tilgang til bildetolk. Programva-
ren må man søke om på forhånd.

Videre fremgår det av forskrift til 
opplæringsloven § 20-3 at skolen plikter 
å holde et foreldremøte hvert opplæ-
ringsår. I tillegg har foreldrene krav på 
«ein planlagd og strukturert samtale med 
kontaktlæraren» to ganger i året. En 
tilretteleggingsplikt følger ikke direkte 
av forskriften til opplæringsloven men 
kan forståes ut fra den alminnelige plikt 
som forvaltningen har for tilrettelegging 
og informasjon. Som en analogi kan man 
kanskje se hen til diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven § 16, første ledd 
som slår fast at «Personer med nedsatt 
funksjonsevne har rett til egnet individuell 
tilrettelegging av kommunale tjenestetilbud 
etter helse- og omsorgstjenesteloven av 

varig karakter for den enkelte, for å sikre 
at personer med nedsatt funksjonsevne 
får et likeverdig tilbud» eller til § 17 om 
individuell tilretteleggingsplikt i skole- 
og utdanningssituasjoner som primært 
gjelder tilrettelegging for elever. Hva 
tilretteleggingen skal gå ut på må vurde-
res konkret i hvert enkelt tilfelle. Når det 
gjelder foreldremøte så vil det også være 
nødvendig for skolen at de må ta hensyn 
til andre foreldres muligheter for å møte 
på dagtid. Her må de finne en løsning 
som fungerer for alle, også for deg. 

Innsyn i diskrimineringssak
Jeg søkte på en jobb. Jeg er døv. Arbeidsgiver 
ansatte i stedet en som jeg tror har dårligere 
CV og som er mindre kvalifisert enn meg. 
Kan jeg bruke diskriminerings- og tilgjen-
gelighetsloven her? Kan jeg kreve å får se 
søknaden og CV til den som fikk jobben for 
å se om jeg ble diskriminert? Hvem kan jeg 
får hjelp fra?

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Dersom du har mistanke om ulovlig 
forskjellsbehandling på grunn av nedsatt 
funksjonsevne så vil tilgjengelighetsloven 
av 2013 § 5 være aktuell. Denne bestem-
melsen sier i første setning at «diskrimi-
nering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
er forbudt». Man kan klage til Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet (LDO) 
eller ta kontakt med advokat. I klagesa-
ken vil det være naturlig at man ber LDO 
innhente opplysninger i saken slik at man 
får innsyn. Jeg gjør imidlertid oppmerk-
som på at det som utgangspunkt er den 
som klager som skal sannsynliggjøre at 
diskriminering har funnet sted. Deretter 
må arbeidsgiver sannsynliggjøre at diskri-
minering ikke har funnet sted. Dette kal-
les delt bevisbyrde. Det er tilstrekkelig at 
det foreligger opplysninger som gir grunn 
til å tro at diskriminering har funnet sted 
for at LDO kan behandle klagesaken.

NB: Jeg gjør oppmerksom på at det nå er 
kommet nye diskriminerings lover. En av 

nyhetene nå er at arbeidstakere som har 
mistanke om diskriminering ved lønns-
fastsettelse kan kreve at arbeidsgiver 
skriftlig opplyser om lønnsnivå og krite-
rier for fastsettelse av lønn for personer 
som den diskriminerte sammenlikner seg 
med.

Stemmeluke for svaksynte
Kan man kreve at det tilrettelegges slik at 
det finnes eget stemmeavlukke for personer 
med nedsatt syn? Det er jo umulig å bevare 
sin anonymitet når man må ha med seg 
hjelp inn i avlukket for å finne frem stem-
mesedler mv. Man kunne for eksempel hatt 
valgsedlene på punktskrift. Det er jo krav 
om universell utforming i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven § 13.

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Dette spørsmålet var oppe i en klagesak 
som ble avgjort 1.4.2014 der Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet (LDO) 
konkluderte at det ikke kunne kreves 
egne avlukker for svaksynte/blinde etter 
tilgjengelighetsloven § 13. Den aktu-
elle kommunen hadde en ordning der 
synshemmede måtte ta kontakt med 
valgfunksjonærene før stemmeavgivning 
slik at de kunne tilrettelegge. Selv om 
dette kunne oppleves som en strev-
somt og kanskje lite inkluderende, så 
mente LDO blant annet at risikoen for at 
stemmesedlene ble flyttet på eller ikke 
lå riktig måtte veie tyngre. Jeg forstår 
avgjørelsen slik at dette kan ha noe med 
at valgfunksjonærene ikke har tilstrek-
kelig opplæring i punktskrift slik at de 
kan skille disse fra hverandre slik at det 
blir risiko for at stemmesedlene blir telt 
feil eller ikke tatt med i hele tatt. Det 
fremgår av avgjørelsen at den svaksynte 
faktisk kunne være alene i stemmeavluk-
ket og dermed hadde anledning til å avgi 
anonym stemme med den ordningen som 
er i dag.
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Ja, vi elsker denne kvinnen
Som hun stiger frem
Glad og frisk utover scenen
Med de tusen tegn

Da Norge feiret Grunnlovsdag på 17. mai for 200. gang, 
feiret en stor skuespiller sin store dag. For førti år siden ble 
hun født et sted på den andre siden av verden. I den livlige 
byen i Tyrkia, Istanbul, fikk en mor og en far en datter. 
Hun fikk navnet Ipek, noe som betyr silke. De var uvitende 
om hva som ventet i fremtiden for sin lille baby.

Da Ipek var 14 år, flyttet hun og moren 
til Norge. Stavanger ble byen, og hun 
utviklet seg som en god svømmer. Hun 
har deltatt i flere konkurranser, blant 
annet i Deaflympics. Hun representerte 
Tyrkia. Men en liten skuespiller lå i 
magen, og den blomstret da hun fikk 
forløst den. 

Hun har vist hva hun kan som skue-
spiller, men vi i Norge er så vant til å se 
henne som en del av oss. Det er mange 
av oss som ikke har innsett hvem hun 
egentlig er – en stor skuespiller.

Den dagen vi alle feiret Grunnlovsdag, var det også en stor 
fest for Ipek. Det var en stor glede å bli invitert, og under 
festen innså jeg at jeg bare kjente en liten del av henne. 
Det var en bursdag som vekket meg på flere måter, først 
og fremst: Ipek er ingen hvem som helst utenfor Norges 
grenser.

David de Keyzer - som har et verdensnavn. Han er mest 
kjent som den ansvarlig for Festival Clin d’Oeil, verdens 
største internasjonale kulturfestival for døve. Festivalen 
arrangeres hvert annet år i Reims, Frankrike. Han og kona 
uttrykte at det var en ære å få være både programansvar-
lige og programledere under Ipeks 40 års fest. Når selveste 
superkjendisen David sier dette, (og jeg understreker k-j-e-
n-d-i-s) – hva forteller det oss om Ipek?

Jon Savage – dette navnet tilhører en anerkjent amerikansk 
maler. Han bidro av sin egen tid for at Ipek skulle oppfylle 
drømmen sin under festen. Å male et stort lerret med sin 
egen kropp. På gulvet. Kroppen hennes var som en stor 
malerpensel, og hele henne danset elegant på lerretet – 
horisontalt. Direkte kroppskontakt med fargene. Følelsene 
i kroppen hennes skapte et bilde. For oss som satt og så på 
var dette en uforglemmelig opplevelse.

Maxim Fomitchev – en profesjonell klovn fra Canada (opp-
rinnelig fra Russland). Jeg er ikke så glad i klovner, men 
denne klovnen fikk meg til å hyle av latter! Øynene mine 

holdt på å sprekke, og masse tårer rant 
nedover på kinnene. Han jobber som 
klovn hos Cirque du Soleil, jepp – du 
leste riktig – hos Cirque du Soleil! Men 
det som var vekket meg var da han sa at 
Ipek var selvsagt mye mer «famous» enn 
ham selv. Han sa det som om det var en 
selvfølge – tenk det!
Og så var det vår egen Mira fra Teater 
Manu – hun gjorde en fantastisk jobb 
med å fortelle teaterhistorien om Ipek. 
Hvordan hun har utviklet seg til den 
hun er i dag. Bildene fra tidsperioden 
viste den ferske Ipek til den profesjonelle 
Ipek – og hvilke roller som har utfordret 

henne. Hvilke roller som bygde henne opp til et høyere 
nivå. Hvordan hennes utstråling utviklet seg på scenen 
gjennom ulike teaterforestillinger gjennom årene. Fra 1999 
til i dag, år 2014.

Den levende marionettdukka Pinocchio. Jack og Bøn-
nestengelen. Karius og Baktus. Rødhette og ulven. Den 
standhaftige tinnsoldat. Og alle de andre rollene.
Hun har en enorm utstråling og fungerer som en magnet 
for barn. På mange måter begynte jeg å sammenlikne 
henne med en enhjørning. Renhet. Godhjertet. Fengende. 
Uforglemmelig. Uslåelig. Vakker. Ja, språket blir fattig når 
hun skal beskrives.  Hun har skapt historie i teaterverden 
for døve som skuespiller – og i fremtiden venter vi spent på 
nye overraskelser.

Ja vi elsker denne kvinnen
Av Maren Oriola

Spaltist

Gratulerer med overstått 40 års dag, Ipek!
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Fredag 7. november:
Fagdag på Scandic Ørnen Hotel med 
temaet: "Tolk meg rett!"  
Konferansier: Kristin Fuglås Våge.
09:00: Gro Hege Urdal Saltnes, Bergen: 

«Samspill ved stemmetolking, 
betingelser for døves deltakelse»

09:45:  Ingeborg Skaten, Bergen:  
«Men - henger det sammen? Om 
å skape koherens i tegnspråktol-
king.»

10:30: Oppsummering ved Hilde Haua-
land og Torill Ringsø før pause

11:00: Marko Aro, Finland: «Hvordan 
oversette mellom såkalt 'interna-
sjonal tegnspråk' og finsk/norsk/
engelsk tegnspråk?»

12:30: Lunsj
13:30: Peter Hauser, USA: «Finnes det 

forskjeller mellom hjernene til 
hørende og døve?»

15:30: Oppsummering ved Hilde  
Haualand og Torill Ringsø.

Grieghallen, Peer Gyntsalen:
Programledere:  
Toralf Ringsø og Tor S. Fiksen.
18:30: Åpningsseremoni
 Noen taler, blant annet av Bergen 

by's ordfører
 Program fram til kl 20:00

Scandic Ørnen Hotel:
20:30: Tapas i underetasjen.
22:00:  Show med John Smith  

fra England

Lørdag 8. november:
Workshop i Grieghallen:
09:00: Poesi-verksted i Gendine  

ved Georg Bjerkli
10:00: Danse-verksted i Trollby  

ved Anne Line
10:00: Stand-Up verksted i Småtroll  

ved John Smith
11:00: Øl-smaking på Bare No13, Torg-

almenningen ved Thomas Cald-
well (kr 300 - maks 30 personer)

11:00: Vin-smaking på Bare Restaurant 
(Hotel Norge) v/Øystein Ellings-
en (kr 300 maks 30 personer)

Barneprogram i Klokkeklang:
10:00: Trylleshow for barn  

med Solomon Beyone
11:00: Hundeshow for barn  

med Lisa Lind
12:00: Klovneshow for barn med  

Konstantisola og Trude-Litt.
(Barnepass ved siden av ulike barnepro-
gram i Klokkeklang mellom kl 09.30 og 
13.30. Planer om luftslott, kino for barn, 
ansiktsmaling o.a.)

Peer Gyntsalen i Grieghallen:
Programledere:  
Toralf Ringsø og Tor S. Fiksen.
14:00: Programinnslag ved døveforenin-

ger og andre, ca 15 minutter hver.
15:45: Pause
16:30: Teater Manu med sin fest-talk-

show! 9 forskjellige døve skuespil-
lere skal underholde oss fram til 
kl. 18.00: 3 fra Norge, 2 fra USA, 
2 fra Tyskland, 1 fra Sør-Afrika 
og 1 fra Frankrike.

18:00: Ferdig i Grieghallen.
19:00: Ungdommer mellom 13 og 17 

år samles i byen (sted avtales 
 senere), arrangert av Bergen 
 Døves Ungdomsklubb.

19:30: Festmiddag på Scandic Ørnen 
Hotel, i to etasjer: Underetasjen 
(250 personer) og 2. etasje (350 
personer). 18 års aldersgrense.

22:00: Levende musikk fram til kl 
00:30. Vi blir i lokalet fram til kl 
01.30.

Søndag 9. november:
09:45: Vi møtes ved "Den blå steinen" 

i Bergen sentrum. Byvandring 
med oppgaver på veien fram til 
døvesenteret. 

Vi undersøker om vi kan bringe bagasjene 
fra hotell til døvesenteret.

12:00: Bergen Døvekirke. Blant annet 
blir det utdrag fra poesi-verksted 
med Georg Bjerkli og hans "ut-
valgte". 

12:00: Bergen Døvesenter er åpent.
13:30: Lapskaus- og kaffe- og kake-salg 

i døvesenteret. Døvemuseet er 
åpent. Noe underholdning plan-
legges.

Det planlegges buss-skyss fra Døvesenteret 
til Flesland flyplass ca hver time mellom kl. 
13 og 18.

Barneprogram og workshop:

Foreløpig Program for kulturdagene:

Georg Bjerkli

Anne LineJohn Smith

Solomon Beyone Lisa Lind

Thomas Caldwell Øystein Ellingsen

Påmelding
til kulturdagene, workshop og stands kan 
du enkelt gjøre her:
http://www.kulturdager.bgds.no/

Trude-litt og 
Konstantisola
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Påmeldingsskjema til Døves kulturdager i Bergen 2014 

Fyll ut dette skjemaet for å påmelde deg til Døves kulturdager i Bergen som skal arrangeres fra 9. til 11. 
november 2014. Send skjemaet til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen. Du kan også påmelde 
deg elektronisk via nettsiden vår, www.bgds.no/kulturdager. 
Fornavn:  Etternavn: 

   
Fødselsdato:  E-post: 

   
Adresse:   

   
Postnr. / -sted:  Mobilnummer: 

   
   

Kryss av det som passer deg 

Fagdag  Kulturdager 
Ja  1500 kr 
Nei  0 kr 
Student   800 kr 

 

 Ja  600 kr 
Nei  0 kr 
PS! Deltakeravgiften vil øke til 750 kr fra 1. juli 2014. 

 

   

Scandic Ørnen Hotell  Sosialt 
Enkeltrom   
Torsdag  1050 kr 
Fredag  1050 kr 
Lørdag  1050 kr 
Superior  (pr natt) 250 kr 
   
Dobbeltrom*   
Torsdag  1300 kr 
Fredag  1300 kr 
Lørdag  1300 kr 
Superior  (pr natt) 650 kr 

 

 

Tapas (fredag)  450 kr 
Festmiddag (lørdag)  600 kr 
Ungdomsmoro (lørdag)  200 kr 

 

Workshop 

Poesi-verksted  0 kr 
Danse-verksted  0 kr 
Stand-Up-verksted  0 kr 
Øl-kurs  300 kr 
Vin-kurs  300 kr 
Barneprogram lørdag formiddag trenger ingen påmelding. 

 

* Dobbeltromprisen er for hele rommet (to personer). Hvis du skal dele rommet med noen, skriv gjerne hvem. 
 

 

Øl-smakings-kurs
Vin-smakings-kurs
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Norge rundt

Harald Vik som er 70 år ung har fått Erling Stordahls ærespris for 
Ridderrennet på Beitostølen. Harald har deltatt i rennet 26 ganger 
og vært aktiv på ski, sykling og gateløp i alle år. Blant annet har 
han deltatt 20 ganger i New Yourk maraton. Er det noen som 
ikke kjenner Harald Vik? Vel, han er døvblind, bor på Eikholt i 
Drammen og er en utmerket ambassadør for døvblinde og idret-
ten. Foto: Jan Arne Dammen.

– De må imøtekomme oss med konkrete tiltak om vi skal kunne 
senke skuldrene, sa Kenneth Neteland i Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede barn til Bergensavisen i midten av mars, 
misfornøyd med planen om å utdanne den nye lederen i tegn-
språk over to år på bekostning av undervisningsplikten på 30 
prosent. Nå kan det se ut til at imøtegåelsen har skjedd, etter 
et felles møte med foreldre fra Hunstad og Nattland, sistnevnte 
skoles FAU og ledelse, samt representanter fra kommunen.
Der kom en frem til at det skal ansettes en rådgiver med tegn-
språkkunnskaper, som skal delta på både rektors og avdelingsle-
ders møter og utøve en støttefunksjon opp mot dem. Ved nyttår 
skal det så vurderes hvor godt denne løsningen har fungert.
– Det er en løsning vi kan leve med, i alle fall på kort sikt, og vi 
føler vi har blitt hørt på det vi har sagt og gjort mer for å komme 
oss i møte, sier Neteland til Bergensavisen.

Kenneth Neteland til venstre og Rune Eng i styret for Hordaland foreldre-
lag for hørselshemmede barn er fornøyd med utviklingen på nye Nattland 
skole.

Nattland skole

Ærespris til Harald Vik

To veteraner i døveidretten viser fortsatt at de liker tøffe utfor-
dringer. Bottolf Myhrvold og Ola Sande deltok i det som av 
mange kalles for Norges tøffeste løp på Sognsvann i Oslo. Snart 
75 år gamle Ola Sande var eldste deltaker i løpet. Han var den 
eneste i klasse 75+ som våget seg ut i nesten 9 kilometer med 
gjørme, myr, vann og bratte bakker. Bottolf Myhrvold var nest 
eldste, mannlige deltak og var den eneste som klarte å fullføre i 
sin aldersklasse 65 - 69år.
Både Bottolf og Ola var ved godt mot etter målgang og antydet 
at dette ikke er siste gang de er å finne på startstreken.

Norges tøffeste løp

Døv ikke meddommer
En blind mann og en døv kvinne som gikk til sak for å kreve 
retten til å være meddommer, har begge tapt i Borgarting lag-
mannsrett. Begge to ble på grunn av sin funksjonshemming 
slettet fra meddommerutvalget – listen meddommere plukkes 
fra – etter beslutninger i Oslo tingrett. Begge anket beslutnin-
gene videre til Borgarting lagmannsrett, men anken ble forkastet 
i begge sakene.
Domstolsloven fastslår at den som skal være meddommer eller 
sitte i en jury «må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig 
være personlig egnet til oppgaven». I de aktuelle sakene har ikke 
norskkunnskaper vært et tema.
Det er likevel en formulering fra en høyesterettssak om nettopp 
språkkunnskaper som er lagt til grunn for Oslo tingretts opprin-
nelige vurdering, som lagmannsretten støtter seg på og følger. 
Her legges det vekt på at meddommerne må kunne forstå å gi 
uttrykk for sitt syn på saken. Det er evnen til å forstå saken som 
har vært avgjørende.
For den blinde pekes det først og fremst på evnen til å få med 
seg beviser som kart, bilder og annet, samt tiltaltes utseende og 
ikke-verbale kommunikasjon i retten. I den døve kvinnens sak 
har retten pekt på at det tidvis kan være nødvendig med tolk for 
at hun skal få med seg alt som blir sagt.
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Døves Tidsskrift vet at arbeidet med å få tak i tekstere skjedde 
bare noen uker før sendingene fra OL, da blir det ofte vanskelig å 
få tak i arbeidskraft. TV2 skriver videre i sitt brev blant annet:

«TV 2 anser prosjektet som vellykket, men fastslår samtidig at 
dette var en svært kostbar operasjon og at manuell teksting er 
meget dyrt og ikke praktisk mulig som en 365-løsning. Å skulle 
holde en slik operasjon gående året rundt, er dessverre ikke et 
reelt alternativ for oss.»

«Beregninger som TV 2 har gjort, viser at tilnærmet lik 100 
prosent direkteteksting hos TV 2 ville ha belastet selskapet med 
rundt 25 nye årsverk. Inkludert sosiale og andre relevante kost-
nader, ville de årlige personalkostnadene ha økt med drøye 20 
millioner NOK. I tillegg kommer kostnader knyttet til teknologi 
med mer.»

NDF har flere ganger påpekt at det er tekstingen mellom klok-
ken 18 og 23 som er lovpålagt og da snakker vi om 4 – 5 årsverk 
og hva dette vil koste. Medietilsynet har utfordret TV2 på reg-
nestykket og bedt om et svar midt i juni. TV konkluderer slik i 
sitt brev:

«Vi i TV 2 har som mål å finne løsninger som er hensiktsmessige 
for alle parter i tiden fremover. Da kostnadene blir for høye og 
teknologien for automatisert teksting ikke er på et tilfredsstillen-
de nivå i dag, kan ikke TV 2 gi noen garantier i første omgang. 
Det vi derimot kan garantere, er at vi skal følge den tekniske 
utviklingen på dette området i tiden fremover.»

Døves Tidsskrift venter i spenning på hvordan TV2 vil forklare 
sitt regnestykke om at det vil koste 20 millioner å tekste – og 
hvor lenge Medietilsynets tålmodighet overfor TV2 kan fort-
sette. 

Kristiansand Døveforening har valgt
Kristiansand Døveforening har gjennomført ekstraordinært 
årsmøte og valgt Steinar Bekkevoll til ny foreningsleder. Som 
styremedlemmer får han med seg: Sara Therese X. Åsan, Volker 
Kløckner, Hege Midtbø og Ragnhild Thygesen. Varamedlem-
mer er Inger Britt Høyåsen og Hanne-Britt Valvatne.

Oslo tingrett har i begge sakene vurdert om det er diskrimine-
rende å slette de to fra meddommerutvalget. «Forskjellsbehand-
lingen (...) har et saklig formål, hensynet til en forsvarlig, rett-
ferdig og tillitvekkende rettergang» og er ikke uforholdsmessig. 
Også dette synet har lagmannsretten sluttet seg til. 

Hva nå TV2?
Mange er opptatt av manglende teksting på TV2 og debatten 
går frisk på sosiale medier. Hvor står saken nå spør flere? Denne 
saken har NDF jobbet jevnt og trutt med og nå tror vi det går 
mot en løsning. Medietilsynet har brukt lang tid på saken, det er 
de som har ansvar for at TV2 følger norsk lov og dermed tekster 
alle programmer mellom klokken 18 og 23. Det er Medietilsynet 
som kan ilegge bøter til TV2 om de fortsetter å bryte loven.

I slutten av april sendte TV2s kommunikasjonsdirektør Rune 
Indrøy enda et brev til Medietilsynet, der skrev han blant an-
net:

«Vi i TV 2 er stolte over det vi fikk til under OL i Sotsji. Vi klarte 
å direktetekste alle de store øvelsene. Dessverre fikk vi ikke tek-
stet Senkveld grunnet vanskelige arbeidsforhold. Vi opplevde en 
del barnesykdommer angående software og teknisk utstyr, men 
disse problemene ble i minimal grad synlige på skjermen. Det 
var utfordrende å skaffe nok kvalifiserte tekstere, men de vi fikk 
avtale med var fleksible og svært dyktige.»

Et arrangement for deg 
som er ung, tegnspråklig 
og musikkinteressert
Mer info: www.acm.no/visuellmusikk/

Musikk og sang med tegnspråk ser ut til å være en ny trend blant 
hørselshemmede. I Sverige og Danmark har melodifestivalen Grand 
prix blitt oversatt til tegnspråk og på youtube finnes mange videoer 
fra hele verden med musikk på tegnspråk. Norges døveforbund har 
fått midler fra Extrastiftelsen helse og rehabilitering til prosjektet 
Visuell musikk, Statped og kulturenheten i Trondheim kommune vil 
stå for gjennomføringen av prosjektet. Nå er vi klare for å arran-
gere workshop der målet er å skape en musikkarena for tegnspråk-

lige ungdommer og gi de mulighet til å utforske og skape musikk på 
egne premisser. Første workshop er i Trondheim 26.-28.september 
2014 der vi starter friskt med konsert med Signmark. Han skal også 
lede den første workshopen der tema er musikk og rytme på tegn-
språk, hvordan jobbe foran kamera og hva som kjennetegner en bra 
musikkvideo for både døve og hørende. Vi har også med oss vår 
egen Ronny Patrick Jacobsen som skal følge deltakerne gjennom alle 
workshopene.
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For eksempel: Er det hensiktsmessig med 
17 tolkesentraler i vår datatid? 

Er det god nok lederkompetanse blant de 
som leder tolketjenestene, eller er det blitt 
retrettstillinger for slitne tolker? 

Hvordan kan formidlingssystemet av tolk 
gjøres enklere? Hvordan kan Navs tol-
ketjeneste oppnå mer fornøyde brukere? 
Hvordan kan vi få slutt på at det snakkes 
om de på tolketjenesten og vi brukere? 

Den offentlige tolketjenesten for døve, 
hørselshemmede og døvblinde kom i gang 
i 1980. Da var tolkene og brukerne på 
samme lag. De siste årene har avstanden 
bare blitt større og større.

Det er et paradoks at mens staten stadig 
bevilger mer til tolketjenesten, og antall 
tolker, formidlere og ledere øker – jo mer 
misfornøyde blir døve. 

24 nye stillinger 
1.januar 2013 var det 107 faste tolkestil-
linger i Nav. Ved utgangen av dette året 
skal det være 130 stillinger, det betyr altså 
en økning på 23 tolkestillinger. Antall 
stillinger som formidlere er stort sett ufor-
andret, det er 32 stillinger – mens antall 
lederstillinger i tolketjenesten har økt fra 
17 til 18. Det er altså opprettet 24 faste 
stillinger for de 28 ekstra millionene de 
to siste årene. 

En annen sak som slår oss er at det må 
finnes mange dyktige ledere blant tolkene, 
for nesten alle som har lederstillinger i tol-
ketjenesten er rekruttert fra egne rekker. 

Når vi ser på oversikten for de to siste åre-
ne ser vi at disse tolkesentralene ikke har 
fått noen økning i tolkeressurser: Østfold, 
Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Vest-
Agder og Sogn og Fjordane.

Tolketjenesten i Hordaland er en av bud-
sjettvinnerne, de har økt fra 8 til 12 fast 
ansatte tolker. Men Hordaland er også 
den sentralen som bruker mest ressurser 
på formidlere, hele 6 årsverk brukes til 
dette og med en leder på toppen blir det 7 
administrative stillinger.

Tolketjenesten i Oslo og Akershus, der de 
fleste døve bor, har ikke fått noen økning 
i antall tolker, det står fast på 32 stillinger. 
I tillegg kommer 10 årsverk som formid-
lere. Sentralen utmerker seg ved at nesten 
6 årsverk brukes til å lede arbeidet.

En annen stor tolkesentral finner vi i Sør-
Trøndelag. De hadde for to år siden 22 
tolkestillinger, mens det i år er økt til 28 
stillingshjemler. De bruker 5 årsverk som 
formidlere og har også en toppledelse med 
5 stillingshjemler. 

Vi merker oss ellers at Buskerud har økt 
tolkekvoten fra 4 til 6 tolker, men uten at 
«døvebygda» Ål er tilgodesett med noen 
fast tolk. Alle tolkene er knyttet til sentra-
len i Drammen, der de har en stilling som 
formidler og en og en halv stilling avsatt 
til å lede tjenesten  

Topptung  
tolketjeneste?
Vi har stilt noen spørsmål til Liv Welde 
Johansen som er direktør for hjelpemidler 
og tilrettelegging i Nav. 

- Hvordan kan det ha seg at tolketjenesten 
i Oslo og Akershus bruker så mange års-
verk til formidling og ledelse?
- Nav Hjelpemiddelsentral Oslo og Akers-
hus har et overordnet koordinerende an-
svar nasjonalt for bildetolktjenesten. Den 
samme hjelpemiddelsentralen administre-
rer en rammeavtale med 170 frilanstolker 
nasjonalt og betjener alle honorarkravene, 
svarer Johansen.

Flere tolkestillinger 
de siste årene helge.herland@doveforbundet.no

I 2013 og 2014 fikk Navs tolketjeneste 28 millioner kroner mer over statsbudsjettet. Døves Tids-
skrift har sett på hvor mange flere tegnspråktolker dette har gitt. Selv om mange døve fortsatt 
sier det er vanskelig å få tak i tolk har det skjedd en økning i antall tolkestillinger. Tiden er nå 
overmoden for å se hvordan tolketjenesten kan effektiviseres.

- Hvordan kan det forsvares at det i Hor-
daland i 2013 ble brukt 7 årsverk for å for-
midle og lede sentralen, mens det bare var 
8 faste tolker?
- De har avsatt en formidlerstilling til å 
koordinere oppdrag for studenter ved uni-
versitet og høgskole. Vi ser at spørsmålet 
tar utgangspunkt i 2013-tallene for Hor-
daland. De har i 2014 10 tolker og ikke 
åtte som i 2013, bemerker direktøren.

I den tilsendte statistikken fra Nav står 
det at tolketjensten i Hordaland skal ha 
12 tolkestillinger før 31. desember 2014.

- Vil du også kommentere at tolketjenes-
ten i Sør-Trøndelag har fem stillinger bun-
det opp til ledelsen?
- Sør-Trøndelag har en tverrfaglig orga-
nisering, og tolkene inngår i tverrfaglige 
team. Lederne leder derfor andre faggrup-
per i tillegg til tolkene.

- Et siste spørsmål: Buskerud har fått flere 
tolker, men Ål er fremdeles uten en fast 
tolkestilling. Og hvordan forklarer du at 
det er en og en halv stilling avsatt til å lede 
en så liten tolkesentral?

- Tolketjenesten i Buskerud har nasjonalt 
ansvar for koordinering av større døvblin-
deoppdrag, samt samarbeidsmøter og in-
formasjonsarbeidet knyttet til dette. Det 
er en turnusordning på tolketjenesten i 
Ål, de er til stede tirsdag og onsdag. Tol-
kene inngår i tverrfaglige team. En stil-
ling har fagansvar for tolketjenester, den 
halve stillingen er en estimert del som har 
personalansvar for blant annet tolker, av-
slutter direktør Liv Velde Johansen.

NDF stiller krav
Interessepolitisk rådgiver i NDF Sissel 
Gjøen uttaler at de på flere områder er 
uenig i den politikken som Navs tolketje-
neste driver.
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- Vi mottok et omarbeidet rundskriv fra 
Nav i desember i fjor. Dette ble stoppet 
av NDF og de andre organisasjonene for 
hørselshemmede og døvblinde som kom 
med mange korrigeringer og kommenta-
rer. Så fikk vi et nytt rundskriv 23. april, 
men innholdet er stort sett det samme. 
Slik rundskrivet er formulert mener vi det 
er en utvanning av retten til tolk, og at det 
ikke er våre rettigheter til tolk som er ut-
gangspunktet, men tilgjengelige tolkeres-
surser. Store språklige endringer bidrar til 
å utvanne den retten døve, døvblinde og 
hørselshemmede faktisk har, sier Gjøen.

Hun understreker at det er brukerne av 
tjenesten som skal stå i sentrum og ikke 
hensynet til dagens kapasitet ved tolketje-
nesten og deres økonomiske situasjon. 

- Bare ved å lese første setning i rundskri-
vet er nok til å reagere, der står det: stønad 
til tolking kan gis til døve og hørselshem-
mede som på grunn av funksjonsnedsettelse 
trenger tolking for å delta i kommunikasjon, 
leser en oppgitt Gjøen.

Arbeidsministeren roper høyt om bruker-
medvirkning, men Nav kan umulig ha 
hørt ham! NDF jobber videre med saken 
forsikrer den interessepolitiske rådgiveren. 
Om oppsigelsen av tolker i Hordaland sier 
hun:

- Hele tolketjenesten er basert på både fast 
ansatte og frilans tolker og vi vet at be-
hovet er langt større enn tilbudet. Det er 
etterspørselen som må stå i sentrum når 
det skal defineres hvor mange tolker det 
er behov for og ikke Navs generelle res-
surssituasjon. NDF reagerer på at Nav - 
Hordaland har sagt opp avtaler med 25 
frilanstolker uten at de samtidig kan sikre 
at vi får tolk når vi faktisk skal ha det. 
Med den åpningstiden tolketjenesten har 
i dag samt vegring mot turnustjeneste er 
det innlysende at de ikke klarer å oppfylle 
våre rettigheter uten gode avtaler med fri-
lanstolkene.

- Synes du Nav-tolketjeneste bruker res-
sursene fornuftig?

- Det ser ut som for mye av ressursene går 
til formidling og et stort antall ledere. Det 
er kjent at Nav ikke har satset på godt nok 
dataverktøy, noe som kunne effektivisert 
både formidlingstjenesten og kostnadene 
betraktelig. Vi stiller også spørsmål ved 
nødvendigheten av så mange sentraler. 
Mindre ressurser til administrering og 
mer til tjenesteyting, bør være et mål. 
Det er også påfallende at det i dag ikke 
er døve/hørselshemmede/ døvblinde an-
satt ved tolketjenesten. Før tolketjenesten 
ble offentlig var det flere av NDFs lokale 
døveforeninger som styrte den. Fra å ha et 
nært samarbeid har det utviklet seg til de 
og oss. Når tjenestestedene ansetter bru-
kere, blir kvaliteten på tjenesten bedre, og 
vi får mer brukerstyring som også regje-
ringen er opptatt av.  Det er investering 
i bedre fag- og tjenesteutvikling. Bedre 
språkmiljø slik at tegnspråk ikke bare 
brukes på tolkeoppdrag, men også i hver-
dagen på tolketjenesten.

- Er døve i ferd med å miste retten til selv 
å velge den tolken de foretrekker?

- Både i Nasjonal standard for tolketjenes-
ten og i Rundskriv 10.7 står det klart at 
brukerne i utgangspunktet må kunne vel-
ge tolk selv. Dette er fjernet fra rundskri-
vet i april – uten forklaring. Rett til å velge 
tolk er et viktig prinsipp som alltid har 
ligget til grunn. Både fordi det er variabel 
kvalitet på tolkingen og norsk tegnspråk 
har dialekter, sosiolekter og ulik språkstil. 
Får du en tolk du ikke oppfatter eller som 
ikke kan stemmetolke deg er det brudd på 
ytringsfriheten. Døve og hørselshemmede 
er myndige personer og har selv ansvar for 
egen situasjon – Nav skal ikke og kan ikke 
vurdere og bestemme hva som er best for 
den enkelte, understreker Sissel Gjøen.

Hun avslutter med å informere om at Ar-
beids- og sosialminister Robert Eriksson 
har satt i gang en ekspertgjennomgang 
av hele Nav. NDF har sendt inn sine krav 
og innspill til referansegruppen. 15. mars 
2015 legges sluttrapporten frem, med for-
slag til forbedringstiltak. NDF har store 
forventninger.

Tolketjenesten er helt sentral for døve, 
hørselshemmede og døvblindes deltakelse 
i samfunnet også derfor er det så viktig at 
Nav oppfyller våre rettigheter.

Formidling  
gjennom tolk
Som et tankekors gjengir vi noe som Bren-
da Nikodemus ved Gallaudet universitet i 
USA har kommet fram til. Hun har målt 
hva tegnspråktolker klarer å formidle av 
innhold: Nye tolker, det vil si tolker under 
30 år med mindre enn 5 års full tolkejobb 
klarer å få med 50 prosent av innholdet 
når de tolker, men hovedpoengene er 
med. Erfarne tolker, det vil si tolker over 
30 år og med mer enn 5 års fulltids tolke-
jobb får med 80 prosent av innholdet når 
de tolker. Alle hovedpoengene er med, og 
det er større grad av nyansering og rikere 
språkbruk.
 
Nikodemus sier i tilknytning til undersø-
kelsen at når folk snakker gjør de mange 
valg i tegn-nivå, sjanger og stil. En tolk 
skal først forstå det, og det blir aldri 100 
prosent likt det som den som sier det tenk-
te, - og så skal det få en ny form, og det 
blir igjen ikke 100 prosent det samme. Så 
skal den tredje ta imot og fortolke tegn/
ord, sjanger og stil. Når tolken har god 
bakgrunnskunnskap og kjenner begge 
deltakerne meget godt, blir resultatet be-
dre. Nikodemus har skrevet et kapittel i 
en ny bok som kommer i løpet av året på 
Gallaudet. Det er kanskje noe for tolketje-
nesten å være oppmerksomme på når de 
avskilter erfarne tolker.
 
Se informasjon på http://www.gallaudet.
edu/faculty-staff/interpretation/nicode-
mus_brend

ILLUSTRASJONSBILDER
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Representasjon i utlandet
Interessepolitisk rådgiver Sissel Gjøen del-
tok på internasjonal konferanse «om bæ-
rekraftig utvikling og like muligheter for 
tegnspråk» på Ghent universitet i Belgia 
29. – 30. april. 
Styremedlem Bjørn Stensvoll deltok på 
landsmøte til Danske Døves Landsfor-
bund 9. – 11. mai.
Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen del-
tok på fellesturen til Solgården i Spania 6. 
til 11. mai. 
Styremedlemmene Nina Hauge, Torunn 
Bakkestuen og generalsekretær Bjørn A 
Kristiansen deltar ved nordisk kulturfes-
tival i Finland 30. juli til 2. august. Der 
deltar også Thorbjørn Johan Sander og 
Signe Sæther Bekkvik fra Døvehistorisk 
Selskap, sponset av NDF.
Leder av seniorutvalget Toralf Ringsø og 
Sissel Gjøen deltar på nordiskseniormøte i 
Finland 22. – 25. september.

Neste landsråd
NDF arrangerer ikke landsråd i år, men 
neste år blir det landsråd 28. – 30. mai på 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Ål folkehøyskole og  
kurssenter for døve
NDF har slettet Hans og Gudrun Holm-
sens legat på ca. kr. 800.000. Legatet ble 
brukt da Ål folkehøyskole og kurssenter 
ble bygget for mer enn 40 år siden. Et-
ter det har beløpet stått som en gjeldspost 
fra folkehøyskolen til NDF. Nå har altså 
NDF satt enn strek over hele legatet og på 
den måten bidratt til å styrke egenkapita-
len på folkehøyskolen.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
sliter med anstrengt likviditet  - kontanter 
til å betale de løpende utgiftene – derfor 
har NDF utsatt tilbakebetaling av et lån 
på ca. kr. 160.000 til 31. desember 2016. 
Lånet gjøres rentefritt i perioden.

Trond Kleppen har trukket seg fra styret 
for Stiftelsen Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve. Han blir erstattet av en 
ny mann med spesiell kompetanse i øko-
nomi, autorisert regnskapsfører Nils-Erik 
Midtskogen.

Oslo og Akershus
NDF har kontakt med Akershus Døve-
forening og Oslo Døveforening for å løse 
uenigheter knyttet til foreningsnavnene. 
Tidligere het Akershus Døveforening, 
Romerike Døveforening. På sitt årsmøte i 
2013 endret de navn uten å konferere med 
NDF eller Oslo Døveforening. 

Oslo Døveforening har i sin formålspa-
ragraf at de er en interesseforening for 
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 
Mange av foreningens medlemmer bor i 
Akershus fylke, men nå mister de tilskud-
det de tidligere har fått fra fylket. Det er 
blitt to foreninger som rekrutterer med-
lemmer fra samme distrikt.

NDFs styremøter
NDF har styremøte 13. – 14. juni i Oslo, 
og 26. – 28. september sannsynligvis i 
Tromsø – og så 21. – 23. november på 
MS Bergensfjord kombinert med et sam-
arbeidsarrangement til døveforeningene i 
Bergen, Stavanger og Møre og Romsdal.

Endring i vedtektene
Paragraf 6 i NDFs vedtekter er endret 
slik at stemmerettsalderen i forbundet er 
senket fra 16 til 15 år. Dette er et krav 
om NDFU fortsatt skal få statstilskudd. 

Av de 18 foreningene som svarte på det 
skriftlige spørsmålet om å endre alderen 
svarte samtlige ja. Vedtekst-komiteen har 
godkjent det formelle rundt endringene.

Aktivt seniorutvalg
NDFs seniorutvalg er aktive på møter, 
seminarer og sender mange uttalelser og 
krav om saker som kan bedre situasjonen 
for eldre døve og hørselshemmede. Blant 
annet har de sendt innspill til den nye na-
sjonale Helse- og sykehusplanen og lagt 
spesielt vekt på rett til tegnspråktolk ved 
innleggelse på sykehus og rett til omsorg 
og tjenester på tegnspråk / i tegnspråk-
miljø. NDF mener at situasjonen er så 
alvorlig at det er behov for å få lovfestet 
at eldre døve skal ha rett til å velge syke-
hjemsplass som fungerer tilfredsstillende 
for tegnspråkbrukere. Det er sendt brev til 
helseministeren om dette.

Nyttige nettsider for eldre
Flere nettsteder er dukket opp – og senior-
utvalget vil henvise videre ved å liste opp 
de linkene vi antar også eldre døve vil ha 
nytte av å kikke på – så vi ber lokallagene 
orientere om dette videre: www.helsein-
fonett.no  www.helseportalen.no  www.
seniornett.no  www.pensjonistforbundet.
no

Vi presenterer nesten hele foreldreutvalget i forbundet som hadde møtet på Gardermoen 
samtidig med seniorutvalget, fra venstre: Marte Kjørven Eidsand, Britt Sæther Liltved, Ketil 
Vestrum Einarsen (utvalgets leder), Per Gunnar Johnsen og Liv Strand. Tre av medlemmene hadde 
gyldig forfall da bildet ble tatt, utvalgets sekretær Aina Therese Fossum, Ivar Anders Eide og Ina 
Skaare.
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Oppfølging av seminar  
i Bergen 
Mange konkrete forslag fremkom under 
seminaret med alle lokale seniorlag, i Ber-
gen september 2013. Seniorutvalget har 
laget en oversikt som er sendt alle lokal-
lagene. Flere av punktene har utvalget 
startet arbeidet med. 
Besøkstjeneste er et av likemanns-tiltake-
ne – og seniorutvalger oppfordrer lokalla-
gene til å søke NDF om midler til besøks-
tjeneste. Utvalget ønsker tilbakemelding 
på hva som blir fulgt opp lokalt.  
Utvalget tror også at det er mer effektivt 
og nyttig med samlinger regionalt, enn en 
nasjonal møteplass med to representan-
ter fra hvert lokallag. Utvalget kommer 
gjerne til lokallagene – det er bare å ta 
kontakt.  Seniorutvalget tar kontakt med 
Telemark, Vestfold og Drammen og vil 
sammen vurdere om vi kan gjennomføre 
en felles samling i år.

Trygghetsalarm
Med tanke på at Telenor skal avslutte fast-
telefonisystemet innen 2017 har NDF un-

Nytt fra Norges Døveforbund

Seniorutvalget på sitt siste møte på Gardermoen, fra venstre rundt bordet Jon Pettersen, Sissel 
Gjøen (utvalgets sekretær), Toralf Ringsø (utvalgets leder), Unni Gran og Bjørn Stensvoll. Siste 
medlem i utvalget Ingrid Bodin var ikke til stede da bildet ble tatt.

•  Våre apparater og løsninger er standardiserte og  
   har varsling via lyssignaler / vibrasjon. 
•  Kommuniserer med video, bilde, tekst i sanntid. 
•  Videosvar ( video, bilde eller tekst ). 
•  Posisjoneringssysten (SOS) til nødetat / video-tolk. 
•  NAV-godkjente som hjelpemiddel. 
 
Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for 
tildeling av apparat (TM-9000) eller programvare for 
TM-PC, iPad, iPhone og androide modeller. 
Trenger du hjelp til å søke, spør ditt lokale NAV 
kontor.  Tolketjenestene kan også hjelpe. 
 
  
 
 
 
 
Se våre nettsider:  t-meeting.no  og  tmeeting.se  
 
For video- / bildetelefoni til oss:  0406930440 

www.t-meeting.no | Tlf / SMS: 995 16 100 | Fax : 22 52 15 69 | E-mail : post@t-meeting.no 

TM-Mobile for iPhone / 
android fungerer på samme 
måte som de andre 
løsningene. I tillegg vibrerer 
de når noen ringer inn. 

TM-Touch for iPad / android er en kjempeløsning 
for døve / hørselshemmede og døve / blinde. 

Video- / bilde-kommunikasjon spesielt 
utviklet for døve og hørselshemmede. 

TM-PC for Windows gir topp HD kvalitet. Super på 
kontoret og til videokonferanser på møterom.  

dersøkt hvilke konsekvenser dette får for 
eldre døve. Døve har som kjent ikke til-
gang til nødsentralene via sms og benyt-
ter i dag teksttelefon og 1412. Eldre døve 
som har trygghetsalarm er helt avhengig 
av analoge linjer – teksttelefonen. Flere og 
flere sier opp sitt fasttelefonabonnement, 
men døve har ikke mulighet til det så len-

ge trygghetsalarmen er koblet til denne. 
Saken er tatt opp med Oslo kommune, 
men de visste svært lite om situasjonen. 
NDF har bedt om et møte med ansvarlig i 
helseetaten i Oslo kommune og represen-
tant fra Telenor. NDF jobber som kjent 
med tilgang til nødetatene via sms – og 
dette arbeidet vil koordineres.
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Båten la ut fra Ålesund klokken 18, med 
stopp i Langevåg for å plukke opp flere 
feststemte sunnmøringer. Kursen ble satt 
rett mot Storfjorden. Da spurte de første 
deltakerne: hva i all verden skal vi gjøre i 
Sykkylven? Jo Arve Furland som var leder 
for turen svarte at de skulle på hytta hans 
og spise «mors kjøttkaker». Ingen trodde 
på dette. Da Jo Arve spurte deltakerne om 
hvor de trodde turen skulle ende svarte de 
fleste Geiranger eller Øye. Da ingen lot 
seg lure av manøvreringen retning Sykk-
ylvsfjorden, snudde båten i retning mot 
Hundevika. 

Foreningsleder Beate Furland fikk tid til å 
gjøre ære på noen av de som har vært med-
lemmer av foreningen lengst. Solfrid Lid 
har 54 års medlemskap, men var ikke med 
på turen og vil få sin gave senere. Men 
Lorents Ness, som har vært medlem i 50 
år fikk velfortjent gave – det samme fikk 
Torbjørg Fiskergård for sine 50 år. Det ble 
også gode ord til Tor Inge Gausnes med 

over 30 års arbeid i velferdsutvalget. 
Mange fulgte med på kartplotter på TV-
skjermen om bord i båten i et forsøk på å 
avsløre hvor turen gikk. Mange trodde de 
visste hvor festens middag skulle inntas, 
men alle tippet feil. Da båten også pas-
serte Hundevika snakket folk om Tran-
dal eller Øye.  Da båten passerte Trandal 
var deltakerne overbevist om at målet var 
Øye. Noen var skuffet over det og klaget 
til reiselederen, for foreningen var jo på 
Øye ved 75 årsjubileet og ville ikke der 
om igjen. Stemningen ble dårlig hos flere 
på grunn av dette.

Men båten holdt fram til kaia på Øye og 
passasjerene gjorde seg klar i å gå i land…. 
Da, noen meter fra kaien bakket båten i 
full fart utover igjen. Kapteinen ga full 
gass utover fjorden og deltakerne skjønte 
ingenting, mens turlederen bare flirte. Nå 
bar det i stor fart mot Bjørke, men der er 
det jo ingen spisesteder sa deltakerne og 
klødde seg i hodet.

Fra venstre foreningsleder Beate Furland takker jubileumskomiteen for godt arbeid: Jo Arve 
 Furland, Kirsti Fylling og Britt Olausen.

Foreningsleder Beate Furland i midten med gave til to trofaste medlemmer: Torbjørg Fiskergård og 
Lorents Ness.

Møre og Romsdal Døveforening 90 år
Lørdag 24. mai mar-
kerte Møre og Romsdal 
 Døveforening sitt 90 års 
jubileum. 

Jubileumskomiteen 
hadde planlagt en marke-
ring deltakerne aldri vil 
 glemme. 

En blåtur med båt, altså 
en tur på sjøen til et sted 
ingen visste hvor var. 

Båten durte helt fram Bjørke, før den 
plutselig snudde baugen mot Sæbø. Å ja, 
Sæbø hotell sa de klokeste da, mens andre 
håpet turen ville gå til Trandal.  Fram mot 
Sæbø drev kaptein tullekjøring med harde 
svinger både til styrbord og babord, før 
kursen ble satt rett til Trandal. Da var alle 
blide for de fleste hadde aldri vært der før 
og 2 ½ time i båt var nok. Men blåturen 
var en suksess! 

I Trandal ventet festlokalet Christian 
Gaard Bygdetun, et veldig flott og gam-
mel hus. Bare tre deltakere hadde tippet 
på at turen gikk dit.

Foreningsleder Beate holdt åpningstale 
med en oppsummering av hva som har 
skjedd i foreningen de siste årene. Det var 
taler av underavdelingene, to representan-
ter fra andre døveforeninger og fra Norges 
Døveforbund som hadde en flott gave. 
Fra andre døveforeningen som ikke var til 
stede var det tilsendte gaver.

Det ble servert deilig koldtbord.  Gamle 
filmer fra foreningens historie ble vist. 
Det var artig å se klipp fra døvehytta 
Steinhammer, døvestevnene foreningen 
har hatt sammen med Bergen Døvesen-
ter – og så er det kjekt å se hvordan folk 
så ut da de var yngre! Etter filmen under-
hold standupartisten Hanne Enerhaugen. 
Dessert, kake og kaffe smakte fortreffelig. 
Festen fortsatt til de små timer før båten 
denne gangen tok strake veien til Lange-
våg og Ålesund etter en vellykket 90. års 
feiring.
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HANS OG GRETE på Hindal Gård, Stavanger
Forestillingen blir tegnspråktolket søndag 22. juni kl. 14.30.
(Anbefales fra 3 år og oppover)
Hindal Gård er en perle med de riktige rammer for et sommerteater og med 
god boltreplass for både store og små. Her er det gøy på landet midt i byen! 
I år som i fjor blir Hindal Gård, med sine herskapelige omgivelser, rammen 
for ellevilt sommerteater. Tradisjonen tro kommer  humorstrikken til å spen-
nes og det er duket for en ny vri på en kjent og kjær historie i regi av Vegar 
Hoel.
Med: Thomas Aske Berg, Kristian Berg  Jåtten, Tomas Alf Larsen, Hanne Vass-
hus og Ellen Andreassen. Regi: Vegard Hoel.
Det blir salgsboder med salg av enkel mat og selvsagt snop!

Ordinær pris kr 250,- for voksen og barn.
Billettbestilling billettsalg@rogaland-teater.no el. telefon 51 91 90 90
Husk å oppgi kundereferanse 3393550
da billetter er forhåndsreservert av Norges Døveforbund.
Frist for bestilling innen 31. mai.

Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen blir tegn-
språktolket i Bjørneparken i Flå, torsdag 10. juli kl. 16.
Bruk denne mailadressen for å booke billetter:  
doveforbundet@bjorneparken.no
Billettprisen til teateret er kr 200 både for voksne og barn.

For de som vil se Bjørneparken kommer andre billetter i tillegg. 
Det finnes en kombinasjonsbillett park+ teater som koster  
kr. 350 pr. person. Eller kombinasjonsbillett familie (2 voksne 
+ 2 barn) kr 1200.
Klokken 13 blir det også tegnspråktolket et trylleshow med 
Magiens Mester, Daniel Larsen ved bjørnehegnet inne på par-
kområdet, her trengs det ingen påmelding, bare møt opp.

Arrangørene har holdt av et område med 30 sitte-
plasser for døve. Her er det god sikt til tegnspråk-
tolkene. Hver enkelt bestiller det antall billetter 
man ønsker, og betaler med VISA eller Eurocard. 
Billettene blir tilsendt pr. e-post, i posten eller til 
mobilen.
Kl.18.30 på publikumsområdet, vil stykket bli intro-
dusert på mange språk, derav også tegnspråk. Møt 
opp og bli kjent med stykket!
https://www.billettservice.no/event/413265?CL_
ORIGIN=ORIGIN2

Tegnspråktolket teater

Og flere forestillinger….
Kaptein Sabeltann i Dyreparken i Kristiansand tegnspråktolkes 10. – 12. – 15. juli.

På Stiklestad tolkes «Spelet om Heilag Olav» i slutten av juli, følg med på www.deafnet.no om nærmere informasjon.

På «Latter» i Oslo spiller Lene Kongsvik «110 % vellykket», som tegnspråktolkes 17. oktober – 
men billetter må kjøpes før 15. august – oppgi referansenummer 3304161. 

Dyrene i Hakkebakkeskogen, Flå i Hallingdal

Peer Gynt ved Gålåvatnet 9.august kl. 19.30



26 4/2014Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift var invitert fordi dette 
er spørsmål som har interesse også for 
tv-titterne. Det var interessant å få ta 
del i de fire paneldeltakernes syn og den 
påfølgende debatten. De fire i panelet 
var: Erik Bolstad, vikar for språksjefen 
i NRK – Sonja Myhre Holten, Språkrå-
det – Joseph Murray, Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve og styremedlem i 
WFD – Odd-Inge Schröder, Høyskolen i 
Oslo og Akershus (HIOA).

Den ukrainske – eller russiske(?) – lands-
delen Krim har vært mye omtalt i nyhets-
sendingene de siste månedene. 
I norsk tegnspråk har vi ikke hatt noe 
tegn for dette stedet. Noen har brukt 
tegnet for kriminell, tommelfingeren til 
halsen.  Andre har brukt det tegnet som 
brukes av de som bor der, begge hen-
der føres med sprikende fingre nedover 
brystet. Mens andre igjen har bokstavert 
navnet.

Odd-Inge Schröder synes det kriminelle 
tegnet var helt greit. På samme måte som 
han nevnte eksempler på to andre steds-
tegn som hadde blitt brukt i NRK-sen-
dinger: Høyanger, som ble tegnet «høy 
– anger» (angre høyt) og Rwanda, der 
tegnet for «gorilla» ble brukt. Schröder 
fremholdt at det var mye tilfeldigheter i 
valg av navnetegn. Han stilte spørsmål 
ved om NRK skal «oppdra» seerne ved å 
presentere riktige navnetegn. Han kom 
også inn på språkpolitikkens to veier, 
skal man gå inn for språklig endring eller 
bevaring.

Sonja Myhre Holten svarte et klart ja til 
bevaring. Hun mente mange av verdiene 
i det norske tegnspråket ble ødelagt på 
1960 – 1970 tallet da man prøvde å inn-
føre «riktig norsk tegnspråk» – et system 
der tegnene skulle følge talespråket og 
den norske gramatikken. Da ble det også 
innført mange nye og konstruerte tegn. 
Tegnspråket skulle bli pent og menings-
bærende, som det ble sagt den gang. 
Derfor er mange døve i dag skeptisk til å 
kalle noe for «feil tegn» og noe  for «riktig 
tegn». Språkrådet er opptatt av å bevare 
kulturarven som er i norsk tegnspråk. 
Myhre Holten er veldig for å beholde de 
norske tegnene for land, steder og byer 
og ikke nødvendigvis innføre de tegnene 
som brukes i de enkelte land. 

Deltakerne i panelet under NRK-møtet, foran fra venstre Joseph Murray, Odd-Inge Schröder og 
Sonja Myhre Holten. Bak Erik Bolstad sammen med tegnspråktolken Christine Bruland.

Krim eller Krim?

helge.herland@doveforbundet.no

Hvilket tegn skal NRK bruke i «Nyheter på tegnspråk» og i tolkekanalen når det dukker opp 
steder, land eller byer vi ikke har et norsk tegn for? Skal vi kopiere tegnet som brukes i landet? 
Skal vi lage et egen norsk tegn? Eller skal vi bokstavere? Det var spørsmålene fra Paal Richard 
Peterson i NRKs tegnspråkredaksjon til fire språkfolk som var invitert til å innlede i en intern 
debatt for de som jobber i NRK-Tegnspråk.
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De tegnene vi bruker skal også passe til 
det norske tegnspråket, til de håndfor-
mene vi bruker i språket påpekte hun.

Joseph Murray fortalte at han har ame-
rikansk tegnspråk (ASL) som sitt første 
språk, men 19 år i Norge har gitt ham et 
godt norsk tegnspråk og mye internasjo-
nalt arbeid i WFD har gitt kunnskaper 
i internasjonal tegnkommunikasjon og 
innsikt i mange andre lands tegnspråk. 
Han minnet om at unge døve i dag er 
mye mer internasjonalt orientert enn 
tidligere generasjoner. Derfor er det 
naturlig om vi velger det tegnet for Krim 
som de som bor der bruker. Han mener 
vi bør kompromisse og bruke de norske 
tegnene for land og byer der vi har tegn, 
og så låne tegn fra utlandet der vi ikke 
har norske tegn. 

Erik Bolstad understreket at NRK 
har ansvar for syv språk i den norske 
språkfloraen, ett av disse språkene er 
norsk tegnspråk. Det er viktig for NRK 
at språkene er lett forståelig, presise 
og inkluderende, sa han. NRK har en 
svarteliste over ord som ikke skal brukes 
i muntlig/skriftlig norsk, på samme måte 
bør vi være oppmerksomme på tegn som 
folk opplever negativt, mener han. Han 
dro paralleller fra tegn til talespråk ved 
å trekke frem noen eksempler: På norsk 
uttaler vi den italienske byen Venezia 
(Venetsia) slik som i Italia – mens byen 
på tysk, dansk og svensk heter Venedig. 
På samme måte sier vi Paris om den fran-
ske hovedstaden, mens franskmennene 
selv uttaler det Pari. Bolstad ønsket at vi 
skal beholde de etablerte norske tegnene 
for land og steder, men hvis norsk tegn-
språk ikke har tegn for det aktuelle stedet 
bør vi kunne låne tegnet som brukes i det 
aktuelle landet hvis det passer inn i de 
norske håndbevegelsene, sa han.

Debatt
I den påfølgende debatten der 10 – 15 
tolker og døve nyhetsopplesere deltok var 
det som ventet ulike meninger. Noen me-
ner vi først bør bokstavere stedstegn og 
tegne det etterpå, spesielt på land og byer 
vi ikke har innarbeidete norske tegn for. 
Men så var det dette med vanlige norske 
tegn på andre land da! Da det ble disku-
sjon om «riktig» tegn for England var det 
straks 4 – 5 forskjellige tegn i luften. Og 
for Australia ble det demonstrert 9 ulike 
tegn.

Noen mener man ikke kan bruke det 
kriminelle tegnet for Krim, mens andre 
synes det er greit. Så ble det påpekt at 

Tegnspråktolker og nyhetsverter i NRK-Tegnspråk følger debatten om steder, land og byer vi ikke 
har norske tegn for.

spesielt yngre mennesker reiser veldig 
mye til alle kanter av verden. Da er det 
klart at deres norske tegnspråk blir på-
virket og det er naturlig for dem å bruke 
de samme tegnene for land og byer som 
de som bor der bruker. Er ikke dette en 
måte å uvikle norsk tegnspråk på, spurte 
noen. Andre var redd for at påvirkning 
fra utenlandsk tegnspråk skjer for fort 
og at vi bør bruke tid på å endre språket. 
Island ble brukt som eksempel, der har 
de forbud mot engelske ord i språket. 

Norsk tegnspråk påvirkes veldig gjennom 
tv og internett. Spesielt tegnspråktolkene 
vil gjerne vite hvilke tegn de skal bruke i 
sendingene fra NRK, men noe klart svar 
fikk de ikke på dette under den disku-
sjonsrunden vi var med på. Møteleder 
Peterson oppsummerte det slik:
Et riktig norsk tegnspråk finnes ikke. I 
tv-sendingene må vi bruke et tegnspråk 

som mottakerne oppfatter. Når det 
gjelder det konkrete eksempelet med 
KRIM må vi godta begge måtene å tegne 
det på så lenge det er mottakergrupper 
som oppfatter best de måtene det brukes 
på. Vi vil ikke klare å få alle som jobber i 
NRK til å bruke akkurat samme tegn for 
samme begreper og det er kanskje heller 
ikke et mål?

Så gikk Døves Tidsskrift hjem, mens 
de ansatte i NRK fortsatte diskusjonene 
om hvilken strategi de i fremtiden skal 
bruke når det gjelder tegn for steder, land 
eller byer som det ikke er kjente norske 
tegn for. Dette er en debatt som også 
folk utenfor NRK bør engasjere seg i. 
Det er døve selv som er eksperter på sitt 
språk. I erkjennelse av dette tar NRKs 
tegnspråkredaksjon gjerne imot meniger 
på facebooksidene sine, gå inn på NRK 
tegnspråk og vær aktiv i debatten.

Paal Richard Peterson og Siri Antonsen var verter for NRKs språkdebatt.
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Sport

- Norges Idrettsforbund har sendt en ga-
ranti til EDSO om at de vil dekke kost-
nadene ved styremøtene i en ny periode. 
EDSO har ingen ansatte, alt drives ved 
frivillig arbeid. For eksempel har en hol-
lender ansvaret for internettsidene, www.
edso.org, mens jeg selv oppdaterer sidene 
vi har på facebook, forteller Bjørn.

Det er imponerende at den store 
internasjonale aktiviteten i europeisk dø-
veidrett kan drives bare på frivillig basis. 
På terminlisten ser vi europamesterskap i 
sommer og utover høsten både i friidrett 
for juniorer, terrengsykling, svøm-
ming, volleyball og futsal – for å nevne 
noe. Det siste mesterskapet arrangeres i 
 Bulgaria 19. – 29. november.

- Der deltar Norge med kvinnelag, men 
ellers har vi ikke deltakere i noen av de 
andre mesterskapene. Selvsagt burde også 
herrelaget i futsal deltatt i sluttspillet i 
Bulgaria. Det ergrer meg fremdeles at vi 
i den avgjørende kvalifiseringskampen på 
hjemmebane mot England, der vi ledet 
5 – 1, kunne klare å rote bort seieren.
- Med lang erfaring som futsal- og 
fotballtrener har du kanskje en forklaring 
på det?
- Ja, laget innkasserte seieren for tidlig. I 
tillegg vil jeg si at laget led av at flere av 
de beste spillerne ikke deltok på trenings-
samlingene i forkant av kvalifiserings-
kampene mot Russland, Frankrike og 
England. Dermed ble de ikke drillet inn 
i det defensive systemet som sviktet helt i 
kampene.
- Hvorfor deltok de ikke på samlingene?
- Fordi spillerne må betale alle utgifter 
ved reise og opphold selv. Landslagene 

i futsal og fotball får ingen økonomisk 
støtte fra Norges Fotballforbund. Vi kan 
ikke vente at unge spillere skal klare å 
betale alle utgifter til reise og opphold i 
inn- og utland selv. 

For å arrangere kvalifiseringsrunden for 
de fire futsal-lagene i Oppsal Arene 
i Oslo måtte arrangøren få en støtte på 
kr. 24.000 fra EDSO. Penger som EDSO 
har mottatt i støtte fra UEFA (Den 
europeiske fotballunionen). Det er bare 

ett ord for at norsk idrett ikke selv klarer 
å finansiere dette: Pinlig.

Vi skrev tidligere i Døves Tidsskrift at vi 
fryktet for at disse kampene var de siste 
vi så av et norsk døvelandslag i futsal, 
men så pessimistisk er ikke Bjørn.
- I 2016 er det nordisk-baltisk mesterskap 
i Latvia. Norge vant det forrige mester-
skapet og jeg håper guttene er innstilt på 
å stille opp og forsvare tittelen.

Bjørn Røine fortsetter som president
helge.herland@doveforbundet.no

Norge sliter med å hevde seg  
i internasjonal døveidrett, 
men på et område er vi på 
toppen: Bjørn Røine har i fire 
år vært president i EDSO –  
Den  europeiske døveidretts-
unionen – og er innstilt på å 
ta fire nye år ved kongressen  
i Tyrkia i september. 
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Ingen penger 
til norsk døveidrett
Døveidretten ble inkludert i den norske 
idrettsfamilien fordi alt skulle bli så mye 
bedre. Særforbundene skulle ta ansvar 
også for idretten for døve. Men Norges 
Fotballforbund har vist at i fine ord på 
inkluderingsseminarer ikke er verdt noe 
som helst når pengene skal fordeles. 
Norges Fotballforbund vil ikke aner-
kjenne landslag for døve, selv om dette 
har tradisjoner langt tilbake – og selv om 
alle andre nasjoner gir økonomisk støtte 
til sine døvelandslag. Ja, spillerne på det 
russiske futsal-landslaget blir til og med 
kjøpt fri til trening.

- Russland har en egen kultur for 
internasjonal idrett. Vinnerne av OL, 
Deaflympics og Paralympics får alle den 
samme pengepremien om de tar medalje. 
Gullvinnere i Deaflympics fikk derfor 
kr. 800.000, for sølvmedaljer ble det 
betalt kr. 480.000, mens bronse gav kr. 
320.000. 
- Døve toppidrettsutøvere i Russland har 
idretten som jobb, de er profesjonelle. 
De kan ha en månedslønn på kr. 10.000, 
som er mye penger i Russland. Noe av 
det samme systemet finner vi i Ukraina 
og Sør-Korea.

- Sommerlekene var som du nevnte i 
Bulgaria i 2013, og i 2017 er det Tyrkia 
som står som vertskap. Hva er det som 
gjør at disse forholdsvis fattige landene 
kan klare slike store mesterskap?
- De mener at internasjonale mesterskap 
gir landene god reklame. Den tyrkiske 
stat har garantert for 24 millioner dollar 
til Deaflympics om tre år, men de har 
samtidig «diktert» hvem som skal være 
organisasjonssjef for lekene. Døveidretts-
forbundet i Tyrkia valgte på «demokra-
tisk» vis den som staten utnevnte. 

Paralympics
Mens Paralympics har fått økt status i 
de fleste land, - og media stadig gir mer 
omtale av mesterskapene er det nesten 
ingen som kjenner til Deaflympics. 
Vi spør Bjørn om han har vært inne 
på tanken om at døve bør inkluderes i 
Paralympics?

- Ja, jeg mener det er eneste veien å gå. Vi 
må våge å tenke nytt. Vi døve må endre 
holdningene våre til andre funksjons-

hemmede, på samme måte som de må 
endre sine holdninger til oss døve. Jeg var 
til stede under Paralympics i London og 
lot meg imponere over prestasjonene på 
idrettsbanene. Det er virkelig toppidrett. 
De konkurrerer i ulike klasser. Blinde og 
svaksynte for seg, bevegelseshemmede i 
mange ulike klasser for seg – og da er det 
klart at vi også kunne hatt egne klasser 
for døve og hørselshemmede.
- Er det flere døve idrettsledere som deler 
dine tanker om dette?
- Ja, det vet jeg. Vi ser den store opp-
merksomheten Deaflympics får, vi ser 
hvordan konkurransene er med på å spre 
kunnskap om de ulike gruppene som 
deltar. Kunnskapen om døves situasjon 
ville blitt mye større om vi deltok i disse 
lekene. Samtidig gis det mye mer statlig 
støtte til Paralympics deltakere enn til 
Deaflympicsutøvere.

Bjørn minner også om at Deaf-
lympics er et mesterskap med 4.000 
aktive idrettsutøvere, som ledes nesten 
bare av frivillige. Alle teknisk delegerte 
i hver idrett er ildsjeler som stiller opp 
og bruker av ferie, fritid og egne penger. 
Hvor lenge vil denne dugnadsånden leve, 
spør han. Hvordan kan vi være sikre 
på at land vil påta ser arrangementene 
av Deaflympics i fremtiden når så mye 
usikkerhet er knyttet til det økonomiske 
fundamentet?

- I mars er det vinterleker for døve i Russ-
land. Vi håper å kunne delta med aktive 
i snowboard og kanskje alpint. Kanskje 
4 – 5 norske deltakere er et realistisk tall, 
men vi har ingen langrennsløpere, det er 
trist, sier Bjørn.

Døveidretten i Norge
- Hvordan ser du på døveidretten i Norge 
i fremtiden?
- Vi sliter med å rekruttere nye ungdom-
mer. Jeg tror nok det fra tid til annen 
vil dukke opp nye idrettsutøvere som 
har vokst opp inkludert i nærmiljøet og 
idrettslaget der. Men om Norge i fremti-
den vil klare å stille med lagidrett er jeg 
tvilende til. Døveidrettslagene sliter med 
å stille lag i 11-er fotball. Derfor deltar 
Oslo Døves Sportsklubb i 7-er fotball i 
serien, og andre døveidrettslag deltar vel 
ikke i kretsseriene i det hele tatt.
- Du har selv de siste årene vært trener 

for Oslo sitt futsal-lag, er det en oppgave 
du vil fortsette med?
- Jeg stiller opp fordi de mangler trener. 
Jeg har selv to gutter som spiller aktivt og 
har jeg tid så vil jeg bidra. Jeg trives godt 
i idrettsmiljøet.
- Fotball-landslaget skal spille kvali-
fiseringskamper mot Irland borte og 
Frankrike hjemme nå i sommer. Det er 
EM-sluttspill i Tyskland neste år. Hvor-
dan ser du på mulighetene?
- Jeg er ikke optimist. Da fotballutvalget 
inviterte 37 spillere til samling i mai var 
det bare 16 som møtte fram. Slik blir det 
når spillerne må dekke alle utgifter selv.

- Har vi sterke norske idrettsutøvere i 
dag?
- Først og fremst har vi Trude Raad i 
sleggekast. En fantastisk flott jente både 
på og utenfor banen. Hun er med i elite-
satsingsgruppen til Friidrettsforbundet 
og har store ambisjoner. Samtidig er hun 
grei og folkelig og slår alltid av en tegn-
språkprat når vi treffer henne på idretts-
stevner. Hun er den beste ambassadøren 
døveidretten kan ønske seg. 
- Har vi flere?
- Badmintonjenta Hege Ulstein som har 
flyttet fra Bergen til Oslo for å være med 
i treningsgruppen til de beste badmin-
tonspillerne. Hun er 19 år og er en som 
kan gå til topps med godt treningsarbeid. 
Vi har to snowboardkjørere som kan 
gjøre det godt og jeg har fått tips om 
en alpinist og en bordtennisspiller. De 
er unge, - og så spørs de har stort nok 
hørseltap til å få delta i internasjonale 
mesterskap for døve, grensen er fortsatt at 
hørselstapet må være større enn 55 db.  
 

Bjørn Røine er tidligere elev ved 
Øyer døveskole. Han har i 30 år jobbet 
som fritidsinstruktør på Skådalen. På 
hjemmebane har han hatt full oppbak-
king i sitt idrettsengasjement av kona 
Liv Eva – sammen har de Ina, Joakim og 
Andre – idrettsfolk alle sammen.

- Glem nå ikke de to barnebarna, forma-
ner Bjørn før vi avslutter praten med en 
av få nordmenn som hevder seg i toppen i 
det internasjonale organisasjonslivet.

Sport
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- Jeg gikk ut av videregående skole i Bu-
curesti som beste elev blant 50 elever på 
kunstlinjen. Da vant jeg også retten til å 
bli ett års utvekslingsstudent i en euro-
peisk by. Jeg valgte Bergen fordi jeg all-
tid har vært fascinert av bilder jeg har sett 
fra Bryggen og fordi skolen ligger høyt på 
rankinglisten over europeiske høyskoler 
med kunstutdanning.

Romanieren forteller at han er tredje ge-
nerasjons døv. Han begynte tidlig å leke 
med fargeblyanter og har alltid likt det 
kreative, det å skape noe nytt gjennom 
ulike kunstarter. Kristi Himmelfartsdag 
hadde han utstilling av noen av de ma-
leriene han har laget under studietiden i 
Bergen.

- Alle maleriene er abstrakte. Jeg har prøvd 
å få fram de følelsene jeg har hatt som døv 
i Romania. Døve er veldig undertrykket 
der, vi har få rettigheter og møter barri-
erer over alt. Derfor er det mye frustra-
sjon og sinne i maleriene, men det er også 
lyspunkter. Det siste året har lært meg at 
det er vei fremover for døve. Jeg ser hvor-
dan døve i Norge lever med tolketjeneste 
og andre rettigheter. Jeg ser hvor naturlig 
døve ungdommer er ute på byen og prater 
tegnspråk uten at hørende reagerer nega-
tivt på det. 
- Har du hatt tolk i undervisningen på 
skolen?
- Nei, jeg har måttet klare meg med å 
munnavlese så godt jeg kan. All under-

visning skjer på engelsk og studentene 
kommer fra mange forskjellige land. Jeg 
har fått best kontakt med en student fra 
Japan. Lærerne har også vært flinke til å 
skrive lapper til meg eller på PC. Jeg er 
veldig fornøyd med skoleåret, miljøet og 
undervisningen. Du må skrive at jeg har 
hatt en fantastisk lærer i Annika Ericson.

På eksamen stilte en frivillig tolkestudent 
opp og hjalp med å oversette det som var 
nødvendig. Demeter er blitt veldig godt 
inkludert i den tegnspråklige studentfo-
reningen i Bergen og har fått mange nye 
venner.

- Jeg kom i fjor høst og kjente ingen, men 
døvemiljøet har tatt imot meg med åpne 
armer. Det er helt fantastisk, alle smiler og 
alle vil meg vel – både ungdommer, med-
lemmene i døvesenteret og Rune Anda 
som alltid har stilt opp for meg. 

I stipend fikk Robert penger til reise og 
opphold, men ikke lommepenger. Derfor 
er han glad for å ha solgt noen malerier og 
lykkelig for at andre døve har sponset litt 
når ungdommene har vært på byen. Hvor 
går veien videre spør vi?

- Jeg vil studere videre på høyskole hjem-
me i Bucuresti, forhåpentligvis klarer jeg 
master om to år, det er målet. Jeg føler det 
siste året har gjort meg trygg på den rette 
veien videre og at jeg må satse på å livnære 
meg som kunstner.

Kunststudent fra Bucuresti
med toppkarakterer

helge.herland@doveforbundet.no

Robert Demeter på 24 år har det siste året studert ved Kunst-
akademiet i Bergen. Han har nettopp fått toppkarakter på sine 
eksamener og hatt utstilling i Bergen Døvesenter.

Robert Demeter viser katalogen der mange av 
hans kunstverk er samlet og ser fram til å ha 
salgsutstilling ved Døves Kulturdager i Bergen i 
november.

Styreleder i Bergen Døvesenter Gunnar Hansen takker Robert Demeter 
for maleriet foreningen mottok i gave fra den glade studenten. I tillegg 
kjøpte foreningen et annet av Roberts malerier.

Han forteller at i Romania bor det 24.000 
døve. Under året i Bergen har han hatt 
permisjon fra vervet som leder av døve-
foreningen i Bucuresti som har 5.000 
døve. Robert Demeter er lett å prate med 
på en sjarmerende blanding av norske og 
internasjonale tegn. Han er varm og ivrig 
og en førsteklasses ambassadør for døve i 
 Romania.

- Det er tungt å reise hjem fra Bergen, men 
jeg kommet tilbake under Døves Kultur-
dager i november med en salgsutstilling. 
Jeg gleder meg veldig til det, avslutter 
kunststudenten Robert Demeter.
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Hei alle sammen!

Nå er det to måne-
der siden siste Døves 
Tidsskrift var å finne i 
postkassen.

Temperaturene over 
det langstrakte Norge 
har vært gode de siste 
ukene, nærmest som-
mertemperaturer for 

mange, med ulike fordeler og ulemper – kombi-
nasjonen sol, varme og eksamenstid fungerer ikke 
alltid like godt for alle. Men spennende blir somme-
ren likevel!
Mange leire finner sted, med ulike aktører og land. 
Norge, Sverige, Finland, Bulgaria og Amerika blant 
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Siden sist har det skjedd mye; NDFU har vært representert 
ved Norsk Målungdoms nordiske språkkonferanse, arrangert 
ungdomsseminar for ungdomsklubbene med valg av nytt 
NDFU-styre for årene 2013-2014 og vært til stede under Døves 
Kulturdager i Trondheim med stand.

Starten med et nytt NDFU-styre er alltid spennende, og styret har 
allerede startet med sitt arbeide. Ungdomskonsulenten har også 
kommet på plass på sitt kontor i Oslo og hun har fått god oversikt 
over arbeidet sitt.

noen. I tillegg til ulike aldersgrupper, noe som 
gir et godt tilbud for barn og ungdom som vil på 
leir. Årets sommerleir på Ål har 60 påmeldte, en 
økning på 10 deltakerplasser fra tidligere leire, 
og i tillegg så må man ikke glemme at årets 
leir blir litt spesiell da det er 10 års-jubileum. 
En flott tradisjonsleir siste uken i juni hvert år. 
 Deltakerne er igjen fra det langstrakte Norge, 
fra Tromsø i nord til Stavanger lengst sør. I 
år er det også tid for Nordisk Kulturfestival i 
Finland, med ulike aktiviteter og tilbud for del-
takere i alle aldre, byen er Åbo(Turku) i slutten 
av juli måned. Usikker på hvor årets bilferie skal 
gå? Sjekk hva kulturfestivalen har å by på – det 
er ennå ikke for sent å kjøpe billetter!

Med de beste ønsker om en strålende sommer 
for alle og enhver!

Ingvild Larsen Skjong
Leder

•	Martin	Berhovde	har	hatt	permisjon	i	en	pe-
riode, og vil være tilbake for fullt 31. mai. Ingrid 
Grønning By har vært sykemeldt i lengre tid, 
men er nå med oss videre. Hun skal framover 
ha fokus på forberedelser og gjennomføring av 
ungdomsseminar. 

•	Ungdomskonsulenten	Ellen	Østrem	har	vært	
med på introduksjons- og obligatorisk brukerse-
minar i LNUs regi. Lokallagene er orientert om 
rapporteringsfrist 30. juni 2014 og søknadsfris-
ten 15. august 2014 for FRIFOND-midler.

•	NDFU	har	vært	med	på	utvalgsseminar	på	
Gardermoen med NDF og NDFs underutvalg 
der temaet var omdømmearbeid. Et interessant 
seminar med ulike perspektiver som bidro til mer 
kontakt mellom utvalgene. 

•	NDFU	og	seniorutvalget	planlegger	møteplass	
for eldre og unge for deling og utveksling av 
erfaringer og kunnskap. Første samling finner 
sannsynligvis sted i oktober. 

•	I	år	arrangeres	det	også	en	tegnreise	(språkreise)	
til USA til selveste Gallaudet. Der vil det være 8 
norske deltakere mellom 14 - 17 år og to ledere 
som skal delta på reisen fra 10. - 24. juli.

•	Ungdomskonsulenten	vil	ha	ferie	fra	og	med	5.	
juli – 20. juli. Det kan hende hun tar ut flere 
feriedager i løpet av sommeren. 

Har dere spørsmål rundt NDFUs arbeid, eller har 
tips dere ønsker å dele med oss, eller ønsker å ta 
opp noe direkte med NDFU-styret – da er dere 
hjertelig velkomne til å sende oss en e-post – 
kontakt@ndfu.no

WFDYS Barneleir i USA 2014
1.-8. august 2014 blir det arrangert barneleir i 
WFDYs’ regi på Gallaudet i Washington D.C. 
Norge kan sende fire norske deltakere fra 10 - 12 
år sammen med en leder. Lyst å bli med på leiren 

Nytt fra NDFU – send gjerne en søknad med kort beskrivelse 
av deg og målet med å delta på leiren, enten på 
tegnspråk eller skriftlig. Send søknaden til ung-
domskonsulent@ndfu.no innen 25. juni 2014. 
Er du mellom 21 - 30 år og har lyst å være leder 
for fire norske barn i USA? Meld din interesse 
til ungdomskonsulent@ndfu.no innen 25.juni 
2014. 

Seminar og valgmøte
Hvert år på høsten gjennomfører NDFU en 
seminarhelg for ungdomsklubbene i tillegg til 
medfølgende valgmøte. Årets seminar vil finne 
sted i Trondheim, da Trondheim Døves Ung-
domsklubb fikk prisen som «Årets ungdoms-
klubb» i fjor. Sett av datoene allerede nå: 24. 
- 26.oktober, med valgmøte hvor nytt NDFU-
styre for året 2014 - 2015 blir valgt.  Seminaret 
som primært er forbeholdt ungdomsklubbenes 
styre vil være åpen for andre ungdommer hvis 
det er ledige plasser, etter første-mann-til-mølla-
prinsippet. Følg med på NDFUs facebook-side i 
tillegg til Deafnet for å få informasjon om dette. 
Valgmøtet med valg er åpent for alle, medlem-
mer av Norges Døveforbund har stemmerett. 
Følg med for informasjon om tid og sted søndag 
26. oktober. 
Valgkomiteen, som består av Astri Frafjord, 
Erlend Lønning og Marcus Lid, jobber med 
å finne kandidater som foreslås valgt inn i 
NDFU-styret. NDFU-styret består av følgende 
verv; styreleder, fire styremedlemmer og to 
varamedlemmer, totalt syv personer.
Har du kanskje tenkt på å stille til valg til et 
verv i NDFU-styret? Har du lyst, men er litt 
usikker? Ta kontakt med valgkomiteen ved Astri 
Frafjord for å få vite mer om hva det innebærer 
å sitte i styret, stille og få svar på spørsmål eller 
for å melde din interesse. Astris e-postadresse er 
astriifr@gmail.com.
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