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Forsiden: Morten Lundahl fra Al sammen med sine to langhårete dachshunder.
Til høyre Kalyanas Frost Flower «Alvin» på 14 måneder, mens den andre heter
Sørils LB- Blizzebill Brown «Leo» og er 4 år. Litt lange navn og rope til en hund
kanskje? Men Morten har vel navnetegn han bruker som er litt enklere. Hundene
er hans store hobby og de gir mange turer i skog og fjelL
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NDF fortjener flere medlemmer!
16.500 nordmenn bruker norsk tegnspråk. Det er
5.000 døve i landet. Likevel har NDF bare 2.167
medlemmer. Hvorfor har vi ikke mange flere? Alle sier
at tegnspråk er et berikende språk. NDF er den eneste
organisasjonen som er garantist for at norsk tegnspråk
utvikles og styrkes. I løpet av de siste ti-årene er til
gjengeligheten til samfunnet blitt mye bedre for døve
og hørselshemmede, blant annet takket være tolke
tjenesten, teksting og tolking på tv-kanalene, visuell
informasjon på offentlige transportmidler og mye mer.
Dette har ikke kommet av seg selv, men fordi NDF er
en sterk interessepolitisk organisasjon.

Det må bli enklere å bli medlem av NDF. Det må
bli en rimelige kontingentsats. Landsmøtet
neste år har mulighet til å vedta endringer.
I dag betaler medlemmene enten kr. 450,
kr. 350 eller krJOO - avhengig av alder - per
år for å være medlem av NDF og den lokale
døveforeningen. Det bør bli en kontingent
sats for alle og det bør ikke koste mer enn
kr. 200. Familiemedlemskap bør innføres,
slik at barn under 18 år som bor hjemme
kan bli medlem sammen med foreldrene for
kr. 50 per år.

NDF og foreningene vil tape penger sier du? Jo, men
hvis vi blir mange flere medlemmer vil summen likevel
bli større. Vi husker også hva leder av Oslo Døvefore
ning, Svein Arne Peterson, sa for noen år siden. «Hvor
for må døve betale kontingent for å være døve? Ingen
hørende betaler kontingent for å være hørende.» Avære
medlem av døvesamfunnet burde egentlig vært gratis.

Det er viktig med flere medlemmer for fremdeles gjel
der det gamle ordtaket om at sammen er vi sterke. Med
flere medlemmer får vi større bredde i diskusjonene
internt i organisasjonen. Vi får en større gruppe å velge
tillitsvalgte fra og vi oppnår en kompetanse heving i
styringen både av NDF, forbundets enheter og i døve
foreningene. Vi må passe oss for å bli så få medlemmer

Helge Herland
redaktør

at vi havner i en liten andedam, der vi skvetter vann
på hverandre. La oss også nevne at jo flere medlem
mer vi har, jo større blir det økonomiske tilskuddet
fra stat, fylker og kommuner.

Til høsten bør foreningene starte en grasrotdisku
sjon om hvordan vi kan bli flere medlemmer. Vi
kan se kritisk på hvor mye medlemskontingenten
egentlig betyr for driften av forbund og foreninger.
Og vi bør ta innover oss at for mange betyr det noe
om inngangsbilletten koster kr. 200 eller kr. 450.
Samtidig kan vi arbeide for en enda åpnere organi
sasjon. Tiden da vi var redde for hørende i styre og
stell må være forbi. Vi trenger foreldregruppen og

alle andre hørende med hjerte for norsk tegn-
språk og døves situasjon i samfunnet med på
laget. Vi trenger døvblitte og andre voksne
hørselshemmede som vi lære seg en sikker
kommunikasjon. Og selvsagt trenger vi alle
døve, de er kulturbærerne og ryggraden i
orgamsasJonen.

Dette bladet er mitt siste som redakrør. Jeg
vil derfor takke alle som har bidratt med

innhold til bladet, som har skrevet innlegg, tipset
om stoff, latt seg intervjue og åpnet dør og hjertet
for meg - dere er fantastiske. Takk til leserne som
har sett med storsinn på språkfeil og journalistiske
sleivspark, dere har raust delt ut ros og vært all
for varsomme med risen. Nå fortjener dere en ny
redaktør.

I skrivende stund vet jeg ikke hvem det blir, men
Døves Tidsskrift skal videreføres. Til høsten ut
kommer bladet i september, oktober, november og
desember.

Men først er det sommer, sol og gode feriedager 
der vi også husker på de som kanskje trenger mer
til felleskap enn andre. Den største gleden man kan
ha, er å gjøre andre glad!
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Blir det flere hørende enn døve som bruker tegnspråk? Stor søknad til Al folkehøyskole kom
mende skoleår! Døvemiljøet med større mangfold i dag enn tidligere. Vil Teater Manu ta ansvar
for amatørteatergruppene i Norge? Vi må få en mer positiv holdning til nye som søker seg til
døveforeningsmiljøet. Hvor var Døves Media? Al folkehøyskole slutter seg til ordtaket: ja takk,
begge deler! Hvor var NDFU? Vi må få til en bedre profilering av døveorganisasjonen! Hvor var
foreldreutvalget?

Dette var noen stikkord jeg notette fra
NDFs landsråd som ble gjennomføtt
på AI folkehøyskole og kurssenter for
døve fra torsdag 28. - lørdag 30. mai. I
forbunds vedtektenes paragraf 18 står det
blant annet om landsrådet: «Landsrådet
består av forbundsstyret og fottrinns-
vis lederne av lokallagene, enhetene og
underutvalg opprettet av NDF.» Det står
også: «Saker som antas å ha stor betyd
ning for forbundets fremtid, tas opp i
landsrådet.»

Skuffende mange forfall
Det var skuffende mange forfall til
landsrådet. Halvpatten av forbundsstyre
medlemmene måtte melde forfall. Ingen
foreninger fra fylkene Nordland, Aust
Agder eller Østfold deltok. Ungdommene
fra NDFU, som i mange år har kjempet
for representasjon på landsmøtene,
skyldte på at landsrådet kollidette med
eksamener. Døves Media var like usyn
lige på landsrådet som de har vætt i NRK
de siste årene. Heller ingen fra NDFs

foreldreutvalg kom til organisasjonens
viktigste møteplass dette året, selv om
nettopp foreldrearbeidet, skolesaker og
fremtidens døveorganisasjon var et av de
viktigste temaene på møtet.

Men de som deltok, løftet møtet med
gode forelesninger, friske diskusjoner
og kreative løsninger. AI folkehøyskole
og kurssenter for døve hadde tilrettelagt
møtet til terningkast 6. God mat, funk
sjonelt møterom, en rektor som var høyt
og lavt og ordnet alle praktiske saker
sammen med gode medarbeidere skapte
et miljø vi bare finner på døves eget kurs
senter.

Det nye tegnspråksamfunnet
Seniorrådgiver i Signo og sosialantropo
log (en sosialantropolog samler informa
sjon om menneskers levesett og studerer
sosiale prosesser, sosial organisasjon,
samhandling og kulturelle ytringer)
Hilde Haualand åpnet landsrådet med
en glitrende forelesning om «Det nye

tegnspråksamfunnet». Hun slo fast at dø
vesamfunnet alltid har vætt i forandring.
Hun ga et kott tilbakeblikk på hvordan
døvesamfunnet var, hvordan det etter
hvett er blitt større mangfold i miljøet og
hvordan vi sammen kan skape et bære
kraftig tegnspråkmiljø i fremtiden. Hun
sa blant annet:

Døve var tidligere en homogen gruppe
der alle gikk på døveskole, jobbet som
håndverkere, giftet seg med hverandre
og brukte døveforeningene som base for
informasjonsutveksling. Det var i en tid
der kommunikasjonen med egen familie
og informasjonen fra storsamfunnet var
dårlig. Samfunnets syn på tegnspråk og
de fleste døves egen holdning til språket
var negativt.

Haualand understreket at det de siste
tiårene har skjedd store endringer. Bedre
høreapparater og Cl, nedlegging av
døveskoler, inkluderingsteorien, aksept
av tegnspråk som språk, tegnspråk på
TV, IKT-revolusjon, tolketjeneste, økt
innvandring og globalisering - har føtt til
større mangfold og åpenhet. Tidligere ble
uttrykket «ekte døv» ofte nyttet, det var
på en måte bare dem som var gode nok
for å være med i miljøet. En slik holdning
i dag vil gjøre at det blir sværr få igjen i
døvesamfunnet.

Hun kom inn på at de fleste døve som tar
høyere utdanning søker jobb i et tegn
språklig miljø. Behovet for å treffe andre
i døveforeningen blir dermed botte.
Foreningene blir mer en arena for de som
ikke jobber i tegnspråklige miljøer. Man
ge døve vil i fremtiden få sitt første møte
med tegnspråk som unge eller voksne,
for eksempel gjennom tegnspråkkurs, på
videregående skoler eller som studenter.
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Hilde HaualandfOreleser om «Det nye tegn
språksamfunnet».

Hun påpekte også at døveidretten har
vært og fortsatt vil være en døråpner for
flere inn i regnspråkmiljøet.

Sosialantropologen fremholdt at ca. 90
prosent av alle døve barn i dag får Cl. En
mye større gruppe får høreapparater og
bør vies mer oppmerksomhet i fremtiden.
Mange av disse barna vil «høre bra», de
vil utvikle talespråk - og de vi veksle
mellom ett eller flere talespråk og tegn
språk, helt situasjonsbestemt. Allerede
nå ser vi en urvikling blant studenter at
de veksler mellom å velge skriverolk eller
tegnspråktolk under forelesninger. Vi vet
også at ikke bare døve bruke tegnspråk,
men også mange hørende - kanskje blir
døve i mindretall blant tegnspråklige
i fremtiden, undret Haualand. Hun
sa også at vi vil erfare store variasjoner
i tegnspråkferdighetene blant de som
bruker språket.

Haualand fortsatte sin tankevekkende
forelesning med å si at dagens unge døve
tar likeverd og tilgjengelighet som en
selvfølge. De føler seg like gode og like
mye verd som hørende. Mange av dem
har et stort internasjonalt nettverk. For å
skape bærekraftige tegnspråkmiljøer me
ner hun det bør sarses mer på forskning
i døves historie og i norsk tegnspråk, vi
trenger dokumentasjon. Vi må utnytte
«deaf gain», se de fordelene som er ved å
være døv, anerkjenne og støtte mangfold,
støtte nye tegnspråklige møteplasser og
bygge allianser med andre minoritets
grupper. Hun understreket også at vi
må møte motkreftene som arbeider for å
svekke og splitte tegnspråkmiljøene.

Etter forelesningen ble det debatt om
hvordan vi kan skape nye tegnspråklige

møteplasser, hvordan vi gjennom sosiale
medier kan nå nye grupper med infor
masjon, hvordan vi kan selge tegnspråk
til barn og unge - ikke minst til de som
vokser opp i små distriktskommuner.
Rektor på Al, Berglind Stefansdottir,
var en av de som fortalte om den nye
gruppen «døve». Det er flotte ungdom
mer som gjerne går med plugger i ørene
og hører på musikk, de veksler mellom
talespråk og tegnspråk. Det er klart vi
må si ja takk til begge deler, sa hun.

Profilering av
døveorganisasjonen
Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen
tok opp et tema som har blitt disku-
tert før: Hvordan kan vi skape en mer
enhetlig profilering av døveforbundet
og døveforeningene. Kan vi få til felles
nettsider og felles logo, spurte han? Kan
vi få ensartede navn på døveforeningene?
Skal Norges Døveforbund bytte navn
til bare Døveforbundet? Det virker litt
unødvendig å ha Norge foran navnet
vårt, argumenterte han. I utlandet kan
vi fortsatt bruke det, men her hjemme?
Kunne døveforeningen hatt navn som
for eksempel: Døveforbundet Tromsø,
Døveforbundet Bergen, Døveforbundet
Innlandet? Kristiansen nevnte også at
navnet «Tegnspråkforbundet» hadde blitt
diskutert, men svarte selv at NDF er mer
enn bare et språkforbund, dessuten er
(Norges) Døveforbundet et sterkt merke
navn i samfunnet.

Britt Jøsang sa at de var godt fornøyd
med det nye foreningsnavnet som nå
er NDF-Stavanger. Det selger godt hos
politikerne. Leder i Bergen Døvesenter,

Gunnar Hansen, sa ar de var åpen for å
diskurere en felles profilering av organi
sasjonen. Vi trenger en fornying og få i
gang en prosess, sa han og la ril at han
så fram til det nye lederforumet som
skal etableres i NDF, der hver leder av
lokalforeningene skal ha regelmessige
møter med leder og generalsekretær i
forbundet. Men han sa også: Først må vi
klargjøre om dagens navn og logo er ett
problem? Hvis det er slik må vi forklare
dette for medlemmene. Johnny Olsen fra
Innlandet Døveforening sa seg enig i at
en felles profilering er viktig, han viste til
det Norges Idrettsforbund har klart å få
ril på dette området.

I debatten tok også leder av Oslo Døve
forening, Svein Arne Peterson, tegnet der
han uttrykte forundring over at NDF
var villig til å påta seg å stå som arrangør
av norgesmesterskapet i poker. Folk flest
forbinder pokerspill med noe negativt,
likevel var vi villige til å ofre omdømme
vårt for å tjene noen kroner på dette, sa
han blant annet.

Kristiansen svarte at Stortinget har tillat
pokerspill i Norge og at han ikke så noen
stor forskjell på å tjene penger fra poker
enn fra spilleautomater. Til dette repli
serte Rune Anda fra forbundsstyret at
han gikk inn for saken på en betingelse:
at alle inntektene fra NM i poker skulle
tilfalle døveforeningene. Representant
fra Vestfold Døveforening, Thomas Blix,
mente vi burde enten si nei eller ja til alle
former for spilleinntekter.

Flere kom med innspill i saken om felles
profilering av forbund og foreninger.
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ellers skjer med en tegnspråklig skole på
Østlandet blir en sak for forbundsstyret,
men det er ikke enkelt å få godkjenning
av myndighetene til private skoler i dag,
minnet Haualand om.

Innenfor samme området orienterte
Bjørn A. Kristiansen om det som er gjort
og gjøres i forbindelse med skoletilbudet
for hørselshemmede. Uten å gå i detalj
fra debatten er det tydelig at mange er
bekymret for kvalitetssikringen av den
opplæringen døve og hørselshemmede
barn får. Inkludering av hørselshemmede
elever menes godt, men fungerer det godt
for barna?

Informasjonsrådgiver
Morten Sletten fra
Teater Manu var et
friskt pust på møtet.

NDFs enheter
Landsrådene er gode møteplasser der
de tre enhetene i NDF kan bidra med
informasjon og dialog; altså AI folke
høyskole og kurssenter for døve, Teater
Manu og Døves Media. Rektor Berglind
Stefansdottir orientene forsamlingen
om at skolen har slitt tungt økonomisk
de siste årene på grunn av omlegging og
reduksjon av de statlige bevilgningene til
skolen. Dette kombinert med færre elever
enn tidligere har skapt store utfordringer
for skolen og den islandske rektoren.
Men nå lysner det ifølge Stefansdottir.
Det er større interesse om plass på skolen
enn tidligere, og en økning i statstilskud
det har bedre humøret hennes betrakte
lig. Både generalsekretær Kristiansen og
forbundsleder Hedvig Sinnes understre
ket hvor viktig det er å ha AI-senteret
som en tegnspråklig institusjon, mer nå
enn noen gang før.

verdier. Men stoffet må kartlegges og
systematiseres, formante Sander.

Døves Media var som nevnt ikke repre
sentert ved landsrådet. Om det er mangel

Teater Manu sin representant på møtet
var informasjonsrådgiver Morten Sletten.
Han kom med i debatten da Tore Solem,
leder i Trondheim Døveforening, spurte
om Teater Manu kan hjelpe amatørtea
tergruppen om å kvalitetssikre arbeidet
som gjøres lokalr. Sletten svarte at de stil
te seg positive til dette, men at de måtte
ha utgiftsdekning for reise- og opphold,
kanskje av DF. NDFs kulturarbeider
Helge Herland repliserte at Manu burde
se amatørteatergruppene som en potensI
ell rekrutteringsarena for nye skuespillere
og at det neppe kan koste så mye mer å
sende ansatte fra Teater Manu til Trond
heim enn til kulturfestivalen i Reims, i
Frankrike, i juli.

Eva Skovii fra NDF
kontoretforteller om
fordelene ved NDF
medlemskap.

Thorbjørn Johan Sander
«still going strong».

Noen lurer nok på hvor sprek det er mu
lig å blir når man er 87 år? Svaret fikk vi
da døveorganisasjonens nestor Thorbjørn
Johan Sander overtak podiet for å en
halvtimes forelesning om «arkivsystem
i forbund og foreningen>. En halvtime
er all for kon tid til et så viktig tema, sa
han innledningsvis, før han slaktet NDF,
generalsekretæren, vedtektskomiteen
og de lokale døveforeningene for deres
manglende vilje og uforstand når det
gjelder arkivering av protokoller og skriv
som er viktig for døves historie. Den
gamle krigeren provoserer på en humør
fylt måte, men budskapet er alvorlig nok.
Derfor har NDF og han, i egenskap av
å være leder for et utvalg i forbundet
om arkivering, sendt søknad om penger
til et prosjekt som bygger opp et topp
moderne og velfungerende arkivsystem
fot forbund og forening. Stikkord her er
bruk av de syv statsarkivene som finnes
i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavan
ger, Kristiansand, Kongsberg, Hamar
og Oslo. Der skal de døveforeningenes
histotiske materiell oppbevares, mens
Riksatkivet i Oslo vil ta hånd om NDFs

Tore Solem, leder i
Trondheim Døve

forening, en glad
debatant.

Den påfølgende debatten dreide seg i stot
grad om det tilbudet som døveforeninge
ne i dag har til foreldre og barn, og det er
ikke imponerende ston. Ellers kan saken
oppsummetes slik: NDF må bli tydelige
re i sitt tilbud til foreldrene - og det må
lages flere arenaer for foreldretreff.

Skolespørsmål, arkiv og mye
annet
Så var Hilde Haualand tilbake på scenen
med temaet «Grunnskole for tegnspråk
lige eleven>. Da hun jobbet som forsker
hos FAFO skrev hun, på oppdrag fra
NDF, en utredning om en tegnspråk-
lig skole. Altså en skole der alle kan
bli elever uavhengig av om de er døve,
hørselshemmede eller hørende. Hørende
barn? Ja, for eksempel hørende barn av
døve foreldre - eller barn som har døve
søsken. Som Haualand sa: Det er et
paradoks, statusen for norsk tegnspråk er
sterkere enn noen gang, men døveskolene
nedlegges likevel. De som er interessen
kan henvende seg til NDF og motta
prosjektrapponen elektronisk. Hva som

Generalsekretæren skisserte at prosessen
fonsetter til høsten, at døveforeningene
kan behandle spørsmålet på sine årsmø
ter i mars/april - og så får landsmøtet i
juni ta en endelig beslutning.

Foreldrenes forventninger
tilNDF
var den spennende tittelen på neste
forelesning, men som nevnt var det ingen
foreldrerepresentanter på møtet og forele
seren Jorunn Dyngeland Liland holdt sitt
innlegg via billedtelefon fra Stavanger.
Hun er mamma til to, der en treåring er
hørselshemmet. Hennes budskap var kort
fonalt: De visste ingenting om det å få
et hørselshemmet barn og måtte selv lete
seg fram til televant informasjon. Det
var vanskelig å finne informasjon om og
fra NDF, det hadde vært fint om de kom
inn i bildet mye tidligere, sa hun. Hun
ønsker også et sterkt likeperson-tilbud til
nye foreldre, det at nye foreldre kan treffe
erfarne foreldre til hørselshemmede barn
er viktig. Hun påpekte også det uheldige
i at det gis ulike signaler om valg av Cl.
For å verve foreldre som medlemmer av
NDF nevnte hun at det kanskje kunne
være hensiktsmessig med ett års gratis
medlemskap, slik at foreldre ble kjent
med hva forbundet står for - og så kunne
tilbud om betalt medlemskap komme
som en oppfølging etter det første årer.
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To av de yngste deltakerne på møtet, Christine Dahl og Pål Nyhus, begge fra Vestfold Døveforening.

RETTEN TIL
VALG AV
SPRÅK

på respekt eller uforstand i forhold til
eierorganisasjonen skal vi ikke mene noe
om, men det er ikke med på å skape nær
het og kontakt med tillitsvalgte fra den
gruppen de er ansatt for å betjene.

Andre spørsmål som var oppe til debatt
var blant annet NDFs rolle ved uenighet
mellom døveforeningene, medlemskon
tingenten og tolkesituasjonen. Noen
saker måtte utsettes til høstens ledermø
te, blant annet spørsmålet om hvordan
NDFs 100 årsjubileum skal markeres i
2018. For tiden går som kjem fort i godt
selskap!

Regnskapene reddes
av gaver
Som vanlig ble regnskapene og årsberet
ningene presentert og diskutert, slik at
man sparer tid på landsmøtene til dette.
Men formelt vedtas regnskapene og
årsberetningene der.

Både 2013 og 2014 regnskapene blir red
det av inntekter fra gaver og arv. I 2013
var det en omsetning i forbundet på vel
13 millioner kroner, med et underskudd
på 1,6 millioner. Egenkapitalen, altså det
forbundet har på sparekontoen, ble da
redusert fra 5,1 til 3,5 millioner.

I 2014 mottok NDF 4 millioner kroner
i arv og gaver. Dette gjør at regnskapet
viser et overskudd på 2,6 millioner.
Totalomsetningen i fjor var på nesten
18 millioner kroner, men mye av dette
er bundet opp i «låste prosjekter», blant
annet knyttet til ExtraStiftelsen. Egen
kapitalen vokste til 6,1 millioner kroner,
så NDF har penger på bok - men som
regnskapsfører Nils-Erik Midtskogen sa:

- 4 millioner i arv og gaver i fjor opp
levdes som å vinne i lotto. Vi kan ikke
basere driften av forbundet på slike
tilfeldigheter.

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen
informerte om at årets budsjett er gjort
opp med et underskudd på «bare» 1,1
millioner - og at forbundet fortsatt job
bet for tilskudd fra Kulturdepartementet
til det språkpolitiske arbeidet som gjøres.

Årsberetningene for de to årene ble også
gjennomgått uten at det skapte de store
diskusjonene. Mye av det som står der
har vært omtalt i Døves Tidsskrift, på
deafnet og på NDFs facebooksider.

Valg av nytt styre
NDFs 40. ordinære landsmøte blir gjen
nomført 27. - 29. mai 2016 med Oslo
Døveforening som arrangør. Landsmøtet

skjer på Quality Expo hotell, Fornebu.
Valgkomiteen som ble valgt på forrige
landsmøtet i Stavanger har konstitu-
ert seg selv slik: Vidar R. Sæle, Oslo,
leder - Ingrid Grønning By, Trondheim,
nestleder - Martin Skinnes, Bergen,
medlem - Britt Jøsang, Stavanger, vara
medlem - GabrielIe Kverneland, Bergen,
varamedlem.

Valgkomiteen ber om begrunnede forslag
på kandidater til forbundsstyret, altså
forslag på forbundsleder, 6 styremedlem
mer og 3 varamedlemmer. I tillegg også
forslag på bilagsrevisor og varabilagsre
visor, samt vedtektskomite på 3 med
lemmer og 2 varamedlemmer. Alle skal
velges for 3 år.

Send forslag på e-post til vidar.saele@
odf.no eller ta kontakt med en i valgko
miteen.

NDFs regnskapsfører Nils-Erik Midtskogen
tolket av Laila Thorsen.

Annonser i Døvel Tid11krift
Er du på jakt etter en dyktig ansatt?

Eller har du noe du vil selge

til døve og hørselshemmede?

Eller annet du vil annonsere for?

Prøven annonse i bladet.

Døves Tidsskrift når fram til 10.000 lesere.

Ta kontakt med annonse@doveforbundet.no

og få et godt pristilbud på annonse.
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Jubileum på A. C. Møller
16. april markerte A.C. Møller skole at det var 190 år siden det som den gang het Døvstum
meinstitutet i Trondhjern ble åpnet. Skolens grunnlegger Andreas Christian Møller ble døv to
år gammel og reiste til døveskolen i København som tenåring. Der utmerket han seg slik at han
senere ble assistentlærer på skolen, før han kom tilbake til hjembyen Trondheim og begynte å
undervise fire andre døve. Han arbeidet på skolen i 30 år og regnes som døveundervisningens
far i Norge. I 1931 tok skolen navnet Trondheim offentlige skole for døve. Da skolen flyttet til
Heimdal i 1991, og ville skifte navn, var det naturlig å velge navnet A. C. Møller skole.

MøLLer barnehage gledet publikum gjennom «lek med håndformer».
(Foto: Lena Knut/i)

Ved jubileumsdagen kny((et programleder Kjetil Hestnes inn
slag og taler sammen ved å fortelle li(( fra skolens rike historie
til de hundre inviterte gjestene i skolens flotte amfi. Senere
kom det et hundretall ekstra til den åpne skoledagen for å se
på tilbudet skolen i dag gir elevene, mange var tidligere elever
ved skolen. De lot seg nok imponere både av den teknologiske
utviklingen og lærernes tegnspråkkunnskaper.

Assistentlærer Thomas Johannessen ledet dramagruppen med
elever på 1. og 2. trinn, mens ungdomsskole-elevene viste film
de har laget som forteller «Historien om Norges første døvelæ
ren>. Møller barnehage sjarmerte med tegnspråkpoesi.

Blant de mange talere fremhevet rektor Odd Morten Mjøen de
mange endringene som har skjedd og fortsa(( skjer på skolen for
å tilpasse undervisningstilbudet dagens situasjon. Stadig flere
elever får undervisning ved hjemmeskolene og er deltidselever
ved Møller, sa han blant anner. På 1950-tallet var det 100 elever
på skolen og selv om tallet er betydelig mindre i dag er det så
mange som 70 elever som hver uke nyter godt av tilbudet sko
len gir, noen får undervisning bare noen timer for uken, andre
en eller flere dager for uken - og en mindre gruppe er heltids
elever, fortalte Mjøen.

- Det er et stort ansvar å videreføre arven og utvikle skolen i
takt med tiden, sa rektor som understreket at han er stolt av
elevene og personalet på skolen.

Møllerskole er i dag den eneste statlige grunnskolen for døve og
hørselshemmede barn. Barn fra hele landet kan søke plass på
skolen som kan friste med lyse og trivelige undervisningsfasi
liteter med topp moderne teknologi. På skolens område er det
også flotte eneboliger som brukes til elevhjem. Elevene vi snak
ket med på jubileumsdagen roste skolen sin og den tospråklige

Undervisningsinspektør Kjetil Hestnes og rektor Odd Morten Mjøen
gledet seg over at så mange haddefunnet veien ti!jubileetpå skolen.

undervisningsmodellen med norsk tegnspråk og norsk. Men så
spørs det hvor lenge inkluderingsivrige byråkrater og politikere
vil gi skolen arbeidsro? Det var derfor med en viss spenning vi
så fram til hilsningstalen fra Elisabeth Dahl som er skolefaglig
leder for hørsel i 5tatped. Hun var statssekretær i Kunnskaps
departementet da de statlige døveskolene Skådalen, Hunstad og
Nedre Gausen ble nedlagt. Hva sa hun i sin hilsen til 190 års
jubilanten? Ganske lite som gav føringer for skolens fremtid.
Hun nevnte at skolen er en bærer aven stolt tradisjon og inne
har en verdifull kompetanse - men ellers ikke så mye mer: Jo,
hun leste et dikt av Jan Erik Vold;

Si meg- hva
bruker han det
døve øret til?
Det døve øret?
Ja, det døve øret.
Nåh - det døve øret,
det bruker han
til å høre med.

Så stod talerne i tur. Anne Bakken, regiondirektør for 5tatped
midt understreket den store utviklingen som de siste årene har
vært innenfor medisin, teknologi og språk. Endringer som har
ført til store konsekvenser og utfordringer i undervisningen.
Hun kom inn på det store antall deltidselever, og bruken av
grenseløs læring. Det siste fikk vi demonstrert etterpå der en

lærer fra skolen underviste fire-fem elever fra ulike kanter av
landet gjennom en stOl'skjerm, og der elevene på hjemmeskolen
altså tar inn både læreren og de andre elevene på sine skjermer.
Forbundsleder Hedvig Sinnes understreket hvor viktig NDF ser
på feltet opplæring og skoletilbudet til døve og hørselshemme
de. Hun u((rykte bekymring for situasjonen mange barn møter
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Publikum koste seg i det fine amfietpå A. C. Møller skole.

etter at tre av fir~tatlige døveskoler er nedlagt. Hun poengterte
hvor viktig det er at vi fremdeles har en statlig døveskole. Hun
ønsket at de som bestemmer skolerilbudet vrir fokus bort fra
bare å vurdere hørselen til å se på hele mennesket. En av frem
tidens utfordringer er å finne nye tegnspråklige møteplasser for
elever som til daglig ikke har tilgang på tegnspråklige miljøer,
sa hun.

Så fulgte det gode ord fra varaordføreren i Trondheim, fra Tore
Solem som er leder av byens døveforening, fra døvekirken ved
Per Walle og Siv Mittet - mens Signe Sæter Bekkvik hilste fra
Norsk Døvehistorisk Selskap.

Døvehistorikeren Thorbjørn Johan Sander fikk i et kort fore
drag presentert en annen av skolens sterke profiler, Johannes
Berge, som var lærer i begynnelsen av 1900-tallet og som stod
bak stiftelsen av Norges Døveforbund i 1918 i skolens lokaler.

De to tidligere elevene ved skolen Toralf Ringsø og Jon Petter
sen kåserte om artige skoledager fra den gang da på 1950-tallet.
Så smakte det med smørbrød, kaker og kaffe før de besøkende
kunne følge undervisningen i noen av klasserommene. Tore
Solem underviste elevene i naturfag. Ungdommene skulle bl.a.
svare på spørsmål om hva som leder strøm og hvordan tempera
turen kan påvirke størrelsen på glass.

I et annet klasserom underviste Kjetil Skarpeid i norsk tegn
språk og norsk. Vi lot oss imponere over hans måte å lede
klassen på og hvordan elevene ved å sammenlikne og analysere
de to språkene styrker sin faglige basis i begge språk. Her var
det ingen knoting, men språk ril å bli glad i. I klasserommet
der læreren gav fjernundervisning, som nevnt tidligere, rakk vi
ikke fram, for på en slik dag og i lag med så mange hyggelige
trøndere er det ikke lett å nå overalt. Vi gleder oss allerede til
200 års jubileet.

helge.herland@doveforbundet.no

Lærer Tore Solem underviser engasjerte elever på ungdomstrinnet i
naturfizg.

Så flott bor man på elevhjemmet til A. C. Møller skole.
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Sommeropphold RP MILA
Merk dere allerede nå datoen søndag 6.
september, sier RP-foreningen. RP står
for Reginitis Pigmentosa og er en øyen
sykdom også flere døve har. Den første
søndagen i september kan absolutt alle i
hovedstadsregionen gå en deilig tur fra
Sognsvann til Ullevålseter, og samridig
støtte RP forskningen.
Turen starter ved bommen ved Sogns
vann i Oslo mellom klokken 11 og 12.
Turen går på fine grusIagte veier langs
vannet før stigningen mot Ullevålse-
ter starter. Det er brede grusveier hele
strekningen, slik at det går an å ra med
eksempelvis barnevogn, rullestol eller
sykkel. Avstanden til Ullevålseter er ca. 5
km, og ved ankomst turisthytten går det
an å kjøpe både drikke og noe å spise.
Alle delrakere beraler kr. 100 i startav
gift, der hele beløpet uavkortet går til
RP foreningens forskningsfond. Alle
deltakerne er ved ankomst Ullevålseter i
tillegg via sitt startnummer automatisk
med i trekningen av flere flotte premier.
Det oppfordres til forhåndspåmelding via
http://rpfn.noltur.
Mer informasjon om RP mila kommer
fortløpende på www.rpmila.no og Face
bookgruppe med samme navn.

Æresmedlem
Vi skrev i forrige blad at Thorbjørn
Johan Sander er utnevnt som æresmed
lem av Døvemuseets Venner, men han
var ikke den eneste. Også Heidi Kristin
Ovesen fra Trondheim ble æren til del.
Hun har vært leder av venneforeningen i
6 år og ble nylig gjenvalgt for en ny toårs
periode. I tillegg har hun i mange år hatt
ansvaret for kafedriften til museet.

Drammen
Feriehjemmet Skogheim ligger idyllisk ril
ved sjøen i Gjerdal i Røyken kommune.
Eiendommen er på hele 5,5 mål og det er
bare 100 meter til barnevennlig bade
strand. Opphold bestilles hos Øysrein
Huslende på sms 970 91 020.

Tromsø
Døvehytta i Tromsø har fremdeles ledig
plass i sommer. Den ligger 45 km fra
Tromsø med 12 sengeplasser, og i juli
er også badestampen ferdig montert. Så
kan man nyte midtnattsola og se utover
sjøen med en forfriskende brus i hånden.
Bestillinger gjøres til Trond Sørensen sms
91394016

Oslo
Feriehjemmet Skaug holder åpent fra
lørdag 27. juni til og med søndag 12. juli
2015. Skaug har adresse Rudstrandveien
3, 1450 Nesodden og er oppgradert de
siste årene. Det er lekeplass for barn, bare
300 meter til badestrand og 1,5 km til
nærbutikk. Bestilling av opphold gjøres
til Børre Roås sms 995 00 103. Foto: Thomas Johannessen

Kristiansand
Feriehjemmet Solheim på Dvergnestan
gen i Kristiansand er åpen i ukene 28,29
og 30. Opphold kan bestilles på utleie@
kdf.no Uten å fornærme de andre ferie
hjemmene må vi vel kunne si at Solheim
er landets finesre feriehjem med gode
kvaliterer og fantastisk beliggenhet ved
sjøen, med kort vei til sentrum og Dyre
parken. Vi minner om at forestillingen
«Kaptein Sabeltann» blir tegnspråktolket
både 9. og 16. juli i Dyreparken. Sara
Therese X. Åsan som er sekretær i Kris
tiansand Døveforening forteller at den
åtlige rekefesten arrangeres lørdag 18.
juli. Se mer informasjon og påmelding i
hjemmesiden www.kdf.no

Brumunddal
På vei mellom Oslo og Trondheim kan
du nyte godt av opphold på feriehjemmet
til Innlandet Døveforening. Mjøsgløtt
ligger vakkert til ved bredden av Mjøsa,
bare noen meter fra badestranden og 5
minutters kjøring fra sentrum av Bru
munddal. Feriehjemmet er åpen fra 13.
juli til 2. august. Opphold bestilles hos
Berthe Vangen på sms 415 24 579 eller
e-post bitten1943@hotmail.com

Antall feriehjem er blitt færre de siste årene, men fremdeles er det mulig
å bo rimelig og godt på feriehjemmene til døveforeningene i Innlandet
(Brumunddal), Oslo, Drammen, Kristiansand og Tromsø.
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Hurtigruten i september
Ca. 280 døve deltar på nordisk seniorleir
på hurtigruten Finnmarken i september.
I de byene det bor flest døve kan det
kanskje være greit å vite at skipet ankom
mer Alesund torsdag 10. september kl.
18.15 - 19 og Molde samme kveld kl.
21.45 - 22. Kanskje noen har lyst til en
tur på kaien og hilse på? Fredag 11. sep
tember anløpes Trondheim kl.08.30 og
blir til 12. I Trondheim inngår et besøk
på døvemuseet. Lørdag 12. september er
båten i Bodø kl.12.30 - 15. Søndag 13.
september er det anløp Tromsø kl. 14.30
og ligger til kai fram til kl.18.30.

Sørover er Finnmarken tilbake i Tromsø
torsdag 17. september kl. 23.45 - 01.30.
Men da sover nok selv Arne Lundqvist.
Lørdag 19. september er det mulig for
morgenfugler å ta imot kl. 06.30 og
skipet blir ril kai fram til kl. 10. Om
kvelden besøkes Molde kl. 21 - 21.30.
Turen avsluttes i Bergen søndag 20. sep
tember kl. 14.30.

Tegntermgruppen
Døves Tids
skrift nr.
2-2015 fortalte
om Tegnterm
gruppen som
er opprettet
av Språkrådet.
Vi presenterte
deltakerne i
gruppen som
skal gjøre norsk
tegnspråk an
vendelig på flere fagfelter og styrke\språ
kets status. Gruppen er nå utvidet med
Petter Sørensen (bildet) som representerer
Statped vest. Han er utdannet allmenn
lærer og har tegnspråk grunnfag som
tilleggsutdanning. For tiden jobber han
i Stavanger som tegnspråklærer, rådgiver
og foreleser i fagfeltet norsk tegnspråk.
Han har tidligere jobbet som lærer ved
Auglend skole og Kongstein videregående
skole i Stavanger. På fritiden er han enga
sjert i idrett og organisasjonsarbeid.

nOlge Iundt
45 millioner for Hunstad
Byrådet i Bergen kommune foreslår å be
vilge 45 millioner kroner til å kjøpe Hun
stad skole av Statsbygg. Skolebygget skal
løse kapasitetsproblemene til naboskolen
Kronstad.
Hunstad skole for hørselshemmede skal
flyttes til nye Nattland oppveksttun når
den står ferdig i 2017(?). Det betyr at
lokalene vil bli frigjort. Kronstad skole er
en kommunal barneskole med behov for
rehabilitering og utvidelse av kapasiteten
på grunn av stigende elevtall. Tanken
er at Hunstad skole skal oppgraderes og
bygges sammen med Kronstad skole.

Nord-Trøndelag
Døveforening

Ivar Larsen Sveberg er valgt som ny leder
i Nord-Trøndelag Døveforening. Nestle
der er Nina Hauge, økonomisk ansvarlig
Harald Aas og varamedlemmer Ruth
Hammer og Kjell Jørås. Nord-Trøndelag
Døveforening har fått nytt kontor med
adresse: Nord-Trøndelag Døveforening,
Sjøfarrsgata 3, 7714 Steinkjer. På bildet
fra venstre Nina Hauge, Ivar Larsen
Sveberg, Rurh Hammer, Kjell Jørås og
Harald Aas.

Støtte til norsk tegnspråk
- Det er viktig å oversette mer av inn
holdet på TV til norsk tegnspråk, sier
påtroppende leder i Norsk Målungdom
Synpøve Marie Sætre. Uttalelsen kom
mer i forbindelse med at NRK tegnspråk
tolket sendingene fra Melodi Grand Prix.
-Brukere av tegnspråk har også rett på et
godt medietilbud, sier hun.
Målungdommen uttalte ved sitt lands
møte i 2013 at de ønsker en statusheving
for norsk tegnspråk, blant annet gjennom
en felles norsk språklov.
Døves Tidsskrift gleder seg over Målung
dommens klokskap og vidsyn, med slik
ungdom blir fremtiden lysere for alle
språkgrupper.

Barneleir
Helgen 21. - 23. august inviterer Inn
landet Døveforening og Hamar Døves
Sportsklubb til barneleir på feriehjem
met Mjøsgløtt i Brumunddal.

Leiren i fjor ble svært vellykket og nå
gjentas den. Det er åpent for foreldre
med både døve og hørselshemmede
barn - og for hørende barn av døve
foreldre (Koda).

Påmelding med navn og alder gjøres
til Henriette Thorstensen på sms
473 90 861 eller epost henriettethor
stensen@hotmail.com innen fredag
7.augusr. Der kan man også få mer
informasjon.

Mjøsgløtt har 6 familierom, men det
er mulig å bo i campingvogn og telt
også.

Døves Media
Daglig leder Michel Laubacher forteller
at Døves Media vil sende serien «Gode
vennen> på NRK Super fra fredag 21.
august kl. 1715. Det er en sierie mest for
barn som sendes utover høsten. Det blir
også en nye serie med voksenprogramme
ne «Snakkis», der Paal Richard Peterson
er programleder. Laubacher forteller at de
vil informere nærmere på sine nettsider,
på Facebook og forhåpentligvis også på
NRKs tekstv-side 771.

Rettelse
I forrige blad hadde vi en petit skrevet av
Julia Anh Thu 0lmheim. Vi beklager at
overskriften, «Inkluderende arbeidsliv»
ble feil. Den riktige overskriften skulle
være "Inkluderende organisasjonsliv».
Døves Tidsskrift beklager feilen.

Spaltist: Marionett
Det smerter meg å få så mange tilbake
meldinger i forbindelse med spalten min
i forrige Døves Tidsskrift, med tittel:
«Kampen mot å være en marionett». Jeg
er visst ikke alene om å ha opplevd dette,
mange deler min erfaring. Tusen takk til
dere som har gitt meg tilbakemelding. ~.

Tusen rakk for ros. Tusen takk for støt
ten. Tusen takk til redaktøren som gir
meg fast spalteplass i Døves Tidsskrift.
Maren Oriola
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Advokat Rene Stub-Christiansen bistår personer over hele landet,
gjerne på tegnspråk.

Bare et kort spørsmål innenfor halvtime? Da koster det kr 199 for medlemmer.
Utover dette finner du prisene på www.stub-christiansen.no

Hvis du har et spørsmål du lurer på så kan du sende det til
post@stub-christiansen.no. Rene 5tub-Christiansen

AdvokatMNA

Begrensninger
i uføreforsikring
Hei, jeg har tegnet uføreforsikring og der
står det at de begrenser dekningen slik
at den ikke gjelder eventuelle utbetalin
ger relatert til at jeg er døv. Er ikke det
diskriminering?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Forsikring med reservasjon ligger
innenfor det man kaller «lovlig for
skjellsbehandling» etter diskrimine
ringsioven § 6. Forsikringsselskapet
har ikke lov til å nekte deg forsikring
fordi du er døv for det ville vært ulovlig
diskriminering, noe som også følger av
forSikringsavtaleloven § 12-12. Forsi
kringsselskapet har imidlertid lov til å
begrense forsikringen din slik at den
ikke omfatter hørselshemmingen. En
slik begrensning er i praksis akseptert
som lovlig forskjellsbehandling etter
diskrimineringsloven § 6 og forsikrings
avtaleloven § 12-12 fordi den kan være
saklig begrunnet ut fra en konkret
risikovurdering.

Det er viktig å presisere at risikovur
deringen som forsikringsselskapet gjør
må være konkret begrunnet. Du kan
eventuelt be om en mer konkret rede
gjørelse av begrunnelsen for at forsi
kringsselskapet begrenser forsikringen
din i medhold av forsikringsavtaleloven
§ 12-12, fjerde og femte ledd. Deretter
kan du vurdere om det er grunnlag for
å gå videre med klage til forsikrings
klagekontoret eller forsikringsklage
nemnda ut fra svaret du får dersom
du mener at risikovurderingen ikke er
saklig begrunnet.

Ansettelse

Er det begrensninger på hva arbeidsgiver
kan spørre om i et jobbintervju?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Ja. Hovedregelen er: Hvis arbeidsgiver
ikke kan vektlegge det han spør om ved
ansettelsen er det også forbudt å spør
re om det. Eksempler på hva han ikke
kan spørre om er om du har planer om
å få barn. Årsaken til at det er ulovlig
å spørre om dette er fordi han ikke
har lov til å legge vekt på om du skal få
barn eller ikke. I diskrimineringslovene
står det flere ting som arbeidsgiver ikke
har lov til å legge vekt på ved anset
telse. Disse tingene har han heller ikke
lov til å spørre om. Et unntak kan være
at han må få lov til å spørre om forhold
som har betydning for tilrettelegging
ved funksjonshemming. Hvis arbeids
giver skal tilrettelegge noe så må han
nødvendigvis vite hva det er han skal
tilrettelegge, men dette kan i de fleste
tilfeller avklares etter ansettelsen.

Tegnspråk
og spesialundervisning
I opplæringsloven § 2-6 står det at elever
som har tegnspråk som førstespråk har
rett på undervisning i og på tegnspråk. Be
tyr det at hørende eODA-barn har rett på
slik undervisning såfremt de har tegnspråk
som førstespråk?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Jeg er ikke kjent med at dette spørs
målet har vært satt på spissen tidligere,
men det er et interessant spørsmål
fordi det står ikke i loven at det kun er
døve eller hørselshemmede som har
denne rettigheten. Det står at «Elevar
som har teiknspråk som førstespråk
eller som etter sakkundig vurdering har
behov for slik opplæring, har rett ...».

Det er altså to alternative vilkår som
ligger til grunn for denne rettigheten:
I) at eleven har tegnspråk som første
språk eller 2) at eleven har behov for
det på bakgrunn av sakkyndig vurde
ring. I praksis skal PPT-tjenesten sørge
for at det utarbeides en sakkyndig
vurdering slik det følger av § 2-6 siste
setning. Det følger ikke av bestem
melsen hva denne vurderingen skal gå
ut på og slik sett er kan det virke som
utredningens formål må være å avklare
om ett av de to vilkår er oppfylt 
enten at eleven har tegnspråk som før
stespråk eller at eleven har behov for
det på grunn av sin hørselshemming.
Etter min oppfatning kan det se ut til at
hørende elever som har tegnspråk som
førstespråk - f.eks. fordi de er CODA
barn - har rett til undervisning i og på
tegnspråk.

Gavekonto
Norges Døveforbunds gavekonro er
8200 06 08072. Srore og små gaver
monas med rakk.

Norges Døveforbund arbeider blant
annet for en bedre rolketjeneste, flere
tekstede og tegnspråkrolkete TV
programmer, et bedre skoletilbud
til døve og hørselshemmede barn og
bedre informasjon til foreldrene, et
mer tilgjengelig samfunn for døve og
hørselshemmede, eldre døves ren til å
velge sykehjemsplass i hjemkommunen
eller i en kommune der de har syke
hjem med tegnspråkmiljø, styrking av
norsk tegnspråks stilling på alle nivåer
og mange andre oppgaver.

NDFs arbeider for at døve og hørsels
hemmede skal få det bedre.
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helge.herland@doveforbundet.no

Vant fram i arbeidssak
- Da Ståle tok kontakt med meg i juli 2014 hadde arbeidsgiver allerede bestemt seg for å si ham
opp. I innkallingen til drøftelsesmøtet i april 2014 står det at «arbeidsgiver [har] konkludert med
at vi ikke anser bruk av tolk i undervisningen som en god løsning for kommunikasjon mellom
lærer og elever». Ståle var på dette tidspunktet utesteng fra arbeidsplassen og fikk ikke komme
på jobb til tross for at legen bekreftet at Ståle var frisk.

Advokat Rene 5tub-Christiansen har tilegnet
seg kunnskaper om døves rettigheter, kultur og
språk som kan vær et gode ftr døve som trenger
juridisk bistand.

Det er advokat Rene Stub-Christiansen
som forteller. Han brukes fast av NDF
som konsulent i juridiske spørsmål. Stub
Christiansen kjenner døves rettigheter,
kultur og norsk tegnspråk.

Bakgrunn
Ståle Pedersen har medfødt hørselstap og
bruker tegnspråk til daglig. Han er blant
annet utdannet lærer. Det var dette yrket
han alltid hadde drømt å jobbe med. Da
han i august 2007 ble fast ansatt i full
tidsstilling som lærer i Kåfjord kommune
i Nord-Troms, jobbet han både med
hørende og døve elever ved Manndalen
skole.

I undervisningen, på foreldremøter og
i lunsjpausen benyttet man stort sett
mikrofoner slik at Ståle fikk med seg det
som ble sagt. Dette var krevende for Ståle
fordi han måtte konsentrere seg veldig.
Det hendte også ganske ofte at kollegaer
glemte å bruke mikrofonene i lunsjpause
ne og dette kunne være frustrerende fordi
det gaven følelse av å være litt utenfor i
den sosiale sammenhengen. Arbeidsgiver
var fornøyd med Ståle arbeidsinnsats og
ting gikk bra på jobb.

Men så skjedd det en endring som skulle
vise seg å få dramatiske følger for ham.

Ståle fikk barn og for de som har, eller
har hatt små barn, så vet man at denne
perioden kan være preget av noe mer
stress og kanskje mindre søvn enn ellers.
Ståle hadde så langt taklet den psykiske
slitasjen som det innebar å ikke få med
seg alt som ble sagt på personalmøter
og i uformelle situasjoner. Ståle ønsket
ikke å virke klagende så han bet tennene
sammen og forsøkte etter beste evne å
holde ut. Men etter at han fikk barn mer
ket han at det ble vanskeligere å hente seg
inn etter arbeidstid. Ståle fortalte derfor
arbeidsgiver at han ønsket å ha med
tolk på arbeidsplass. Den 10. mars 2014
møtte Ståle på arbeid som vanlig, men
denne gang med tolk. Til sin store over
raskelse ble han nektet å ha med seg tolk
på arbeid med det resultat at både Ståle
og tolken måtte vende nesen hjem igjen.
I stedet for å få lov til å fortsette i jobben
innkalte rektor ham til drøfte]sesmøte
med tanke på å si ham opp.

Rådmannen krevde
oppsigelse
Ståle tok kontakt med advokat Rene
Stub-Christiansen. I drøftelsesmøtet med
kommunen, som ble avholdt i august,
engasjerte rådmannen seg. Han sa rett ut
at han hadde kommet til at en eventuell
oppsigelse av Ståle ikke ville være i strid
med regelverket. Det var ikke Ståle og
advokaten enig i og de la betydelig press
på kommunen. I tillegg ble det innhentet
uttalelser fra skoler rundt om i landet der
man har erfaring med døve lærere som
bruker tolk på arbeidsplassen. Arbeids
giver ba om 2 - 3 ukers betenkningstid
som etter hvert viste seg å bli til et halvt
år med betekningstid. I hele denne
perioden ble det jobbet aktivt for å legge
press på arbeidsgiver og det ble innhentet
en rekke uttalelser hvorav saken til slutt
endte med en helomvending fra kommu
nens side.
- Denne saken har vært kompleks men
også prinsipielt viktig fordi den rei-
ser spørsmål om døve lærere har rett
til å kreve tegnspråk på arbeidsplass i
forbindelse med undervisningssituasjon
der man har hørende elever, sier Stub
Christiansen.

Ståle Pedersen vant fram i saken mot kommu
nen og beholdt lærerjobben og retten til å bruke
tegnspråktolk på arbeidsplassen.

Saken har vært viktig både for det
arbeidsrettSlige spørsmålet men også når
det gjelder diskrimineringsvernet og rett
til erstatning. Ståle krevde erstatning for
utgiftene han hadde blitt påført og fikk
dekket det meste av disse. Arbeidsgiver
måtte også betale lønn hele den perioden
som Ståle hadde vært utestengt.
- Dette er en seier for alle som opplever at
de blir nektet tilrettelegging med tolk på
arbeidsplass, noe advokaten mener døve
som hovedregel har krav på. Så lenge det
finnes tolk så kan vi ikke se noen grunn
til å diskriminere døve lærere i forhold til
hørende lærere, understreker advokaten.

Ståle startet på jobb igjen etter nyttår
2015. Han har nylig gjennomgått en CI
operasjon og synes at det går forholdsvis
bra på jobben. I en e-post skriver Ståle
at «Cl har bra med lyd og tolk funge-
rer tilfredsstillende. Det kan være noe
utfordrende med stadig bytte av tolk,
med tanke på å bli kjent og tilpasse seg
hverandre. Men alt i alt er det mye bedre
med tolk enn det var uten!»

- Dette er et skritt i retning av seier for
alle døve som strever med å få aksept for
å bruke tegnspråktolk på jobb, avslutter
advokat Rene Stub-Christiansen.
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Død
EVA LAURITZEN, Bergen, født 10.
november 1947, døde 17. april.

DAGMAR SINNES, Stavanger, født 15.
november 1935, døde 30. april.

Runde år

90 år
KIRSTEN ULLEBERG, Trondheim,
blir 90 år 27. juni.
MARTA SANDER, Bergen, blir 90 år
6. august. (Se intervju side 22-23.)
MAGNHILD AARSAND, Oslo,
blir 90 år 12. august.

85 år
JOHANNES SAMUELSEN, Bergen,
blir 85 år 18. juni.
VENDLA PEDERSEN, Kristiansand,
blir 85 år 24. juni.
GERD GUNDERSEN, Kristiansand,
blir 85 år 7. juli.
ASBJØRG SKJEVELING, Hamar,
blir 85 år 31. august.
PER HAUKLIEN, Drammen,
blir 85 år 1. september.
WENCHE MARTINSEN, Oppegård,
blir 85 år 5. september.

80 år
OSKAR NILSEN, Oslo,
blir 80 år 20. juli.
PEDER NYSETH, Bergen,
blir 80 år 19. juli.

GUNHILD PEDERSEN, Stavanger,
blir 80 år 24. august.

75 år
BERIT JARL, Moss, blir 75 år 19. juni.
JULIA DAMME ,Oslo, -
blir 75 år 29. juni.
LORE TS NESS, Alesund,
blir 75 år 30. juni.
HALLDIS K. SOLVIK, Drammen,
blir 75 år 5. juli.
RIGMOR GJELSTENLI, Vestnes,
blit 75 år 14. juli.
HALVOR NORDENG, Oslo,
blir 75 år 25. juli.
AUD RUSTEN, Gjesåsen,
blir 75 år 29. august.
MARIA FULARCZYK,
blir 75 år 8. september.
BRITT DAHL, Amot,
blir 75 år 16. september.

70 år
SISSEL OSLAND, Bergen,
blir 70 år 21. juni.
JORID FYLLING, Alesund,
blir 70 år 3. juli.

BOTOLF MYRVOLD, Bærum,
blir 70 år 9. juli.
OLE CHRISTIAN TROLLE ANDER
SEN, Oslo, blir 70 år 3. september.

60 år
BIRGER JOHANSEN MYRO, Al,
blir 60 år 22. juni.
ODD HOLST, Stavanger,
blir 60 år l. juli.
WENCHE ANITA JOHANSEN,
Bergen, blir 60 år 30. juli.
LEIF ERIK TORVIK, ANDEBU,
blir 60 år 16. juli.

KARE MOREN HELGESEN,
Finsradjordet, blir 70 år 12. august.

/

SISSEL STIKLESTAD, Trondheim,
blir 60 år 5. august.
AUØl-fILD LETTERUD, Sandefjord,
blir 60 år Il. august.
INGEBORG SKATEN, Bergen,
blir 60 år 22. august.
THEO GROOS, Grimstad,
blir 60 år 23. august.

JAN FRAAS, Tvedestrand,
blir 60 år l. september.(BILDE)
GERD GRETHE HENDEN,
Trondheim, blir 60 år l. september.
THOR INGE JACOBSEN, Sandnes,
blir 60 år 3. september.

50 år
KAREN MARGRETE GRØNNING,
Trondheim, blir 50 år 28. juni.
UN TORILD JOHAN ESSEN,
Oslo, blir 50 år 30. juli.
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50 år (forts.)

MALCOLM MCKERLIE-HOLLIST,
Oslo, blir 50 år 1. august.
STEINAR HEGGERTVEIT, Bergen,
blir 50 år 2. august.
NEXHAT BERISHA, Al,
blir 50 år 6. august.

EGIL GALTA, Sandnes,
blir 50 år 10. august.
HEIDI HEGDAHL NILSEN,
Trondheim, blir 50 år 18. august.
KRISTIN SARA, Trondheim,
blir 50 år 31. august.
NINA HAUGE, Frosta,
blir 50 år 3. september.

190 år

MAY BRITT NYL0KKEN,
Drammen, blir 50 år 3. september
AUD KARIN ST0YVA, Oslo,
blir 50 år 3. september.
MARIT MARKESET, Bergen,
blir 50 år 12. september.

A. C. Møller skole fliret i vår sitt 190 års jubileum.
På bildet ser vi tidligere elev Torhild Ulseth på 92 år, sprek dame, ved siden av bysten av skolens grunnlegger.

En del av den gamle døveskolen,
Rødbygget, som het Trondheim offintlige skole for døve. Dagens skolebygg som ble innviet i 1991.
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Hva skal du gjøre i som.m.er, da?
Av Paal Richard Pererson

Jeg sitter på kafe med en gjeng døve på
omtrent min egen alder, noen med barn,
andre ikke. Ferieplanene redegjøres for
i detalj, og det er mange og spennende
historier å «lytte» til. Helt til spørsmålet
kommer til meg. Hva jeg skal gjøre i som
mer?

Jeg tenker. Jeg skal gjøre noe nytt. Jeg har
ikke planlagt noe og skal ikke planlegge
noe. Jeg skal bare sette meg på sykkelen
og la meg føre frem et sted. Hva jeg skal
gjøre når jeg kommer dit jeg ikke vet hvor
er, er et åpent spørsmål, men det blir sik
kert noe spennende og morsomt. Jeg skal
ikke tenke så mye, bare sykle. Ta alt som
det kommer. Ha med både telt og sove
pose sånn for sikkerhets skyld. Så skal jeg
sykle hjem igjen, hvis jeg bare finner veien
tilbake, og hvis jeg ikke gjør det, skal jeg
se hva som finnes akkurat der jeg er, og la
meg begeistre av det. Leve her og nå. La
timene komme uten å telle dem. Spise når
jeg er sulten. Sykle videre.

Kanskje få se noe jeg aldri har sett før.
Helt sikkert oppleve noe jeg aldri har
opplevd før. Kanskje jeg endelig skal få se
en ørn? Eller et sted jeg bare har lest om,
men aldri sett? Sykle inn en vei i skogen

jeg ikke aner hvor ender. Akomme frem
uten å vite hvor jeg er. Men likevel være
fremme.

Men jeg svarer: «Jo, i sommer må jeg
jobbe en del. Det blir ikke de store reisene
denne gang. Men kanskje en sykkeltur?».

Og det stemmer jo. Men det virker så
planlagt likevel. Jeg skulle jo bli mer
spontan. Snuse inn omgivelsene der og
da. Leve i nuet. Verdsette det som er rett
foran meg. Ikke hele tiden jage etter noe
nytt og bedre. Ikke planlegge alt. Sette
pris på hverdagens små gleder. Lykken fin
nes der du er. Og så videre.

Så sier jeg: «Og så skal jeg på ørnesafari».
Men det er jo bare tull! Det med ørnen
var bare noe jeg tenkte i forbifarten. Hvor
for kan jeg ikke bare si at jeg ikke har
noen store planer? Egentlig har jeg jo store
planer. Ikke om reisen ut. Men om reisen
inn. Jeg skal bli bedre kjent med meg selv.

Så da sier jeg: <<.Jeg skal sykle til et land der
ingenting har hendt». De andre ser litt rart
på meg. Men jeg vet hva jeg mener med
det. Og det er alt jeg trenger å vite.
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Kulturtreffet må videreføres!
helge.herland@doveforbundet.no

For 15. gang ble Kulturtreffet for skoleelever arrangert på Nedre Gausen i Holmestrand. Arrangørene
i Statped sørøst er profesjonelle. Det finnes ikke maken til kulturtrefffor døve og hørselshemmede
barn. De sier at dette var siste treff i Holmestrand. Da sender vi en klar melding tiIStatped-sentralt:

Dette fantastiske Kulturtreffet må videreføres! Er det umulig å fortsette
i Holmestrand så finn et nytt sted. Det forventer barna og det krever vi voksne.

Scenekultur i byens kulturhus
Holmestrands storsal Biorama var fylt til
siste plass da Kulturtreffet åpnet klok
ken 11. 200 døve og hørselshemmede
elever fra skoler i Oslo, Trondheim,
Bergen, Stavanger, Porsgrunn, An-
debu, Gjøvik, Fredrikstad og Sarpsborg.
Sammen med lærere, noen foreldre og
andre voksne skapte de en fantastisk
ramme rundt treffet. En imponerende
arrangørstab la alt til rette på beste
måten med teater og film i kulturhuset
Biorama, mange og varierte verksteder
på gamle Nedre Gausen skole - og med
nok pølser, brus og is til store og små ble
det rene 17.mai stemningen.

Åpningen i kulturhuset var en forfris
kende visuell opplevelse. Ved hjelp av
lyskanoner med fargesprakende effek
ter kom vi i den rette stemningen. A.C.
Møller skole fra Trondheim var først
ute av kulturaktørene. De viste film om
skolens «grunnlegger» Andreas Chris
tian Møller, Norges første døvelærer 
og han var selv døv. Tenk en døv mann
var den som begynte undervisningen
av døve i Norge i 1825.

Myrene skole fra Porsgrunn sjarmerte
med tre elever fra l.trinn som viste

tegnspråkpoesi i lek med tallsyste-
met og fikk med seg hele salen på det
samme. Fantastisk at tre så unge elever
opptrer med så stor sikkerhet foran en
forsamling på 400 mennesker. Etterpå
kom fire elever fra 3. og 4. klassetrinn
fra samme skolen og viste eventyret
«Gullhår og de tre bjørnene». Myrene
skole har hatt egen avdeling for døve
og hørselshemmede-siden 1951. De har
et dyktig personale og flinke elever, det
beviste de igjen under kulturtreffet.
Nattland skole kommer fra Bergen og
het tidligere Hunstad skole. Også de
satset på filmsjangeren. 1. og 2. trinn
hadde laget filmen «Syvende far i
huset», dyktig spilt av de unge skuespil
lerne. Kjekt at nye generasjoner tar del
i den gamle kulturen som finnes i de
norske folkeeventyrene. Elevene på 4.
- 6. trinn har laget film av H.C. Ander
sens kjente eventyr om «Prinsessen på
erten». Til tross for at prinsessen fra
Nattland sov på 10 madrasser kjente
hun likevel den bittelille erten som
lå under alle madrassene. Noe bedre
bevis på at skolen har en ekte prinsesse
som elev finnes ikke.

Siden fjorårets kulturtreff er altså stat
lige Hunstad skole blitt til kommunale

Nattland skole. Det gleder oss at også
Bergen kommune vet å se verdien i de
årlige kulturtreffene for hørselshem
mede skolebarn og derfor fant penger
til å sende de fine ambassadørene til
Holmestrand.

Også elevene ved Auglend skole i
Stavanger viste film. De tok oss med
på en skogstur i Sørmarka. Elevene på
ungdomstrinnet kom godt ifra oppga
ven. Det er tydelig at film er inn blant
ungdommene i dag!

Vetland skole i Oslo er landets største
skole for hørselshemmede. En stor
gruppe elever fra 3. og 4. trinn viste te
ater som de kalte «Fantasi». Flinke barn
med utstråling som smeltet hjertene på
publikum i salen. Ungdomstrinnet fikk
oss i latterhumør med sin forestilling
«fotballfeber». Ja, hva passer vel bedre
enn å lage sekvenser fra fotballbanen i
en elevgruppe som er fotballfrelste. Så
får vi bare svelge at en av Oslo-guttene
brukte Rosenborgdrakt, for som han
unnskyldte seg med: «Pappa er trøn
der!»

Vi koste oss i de 90 minuttene forestil
lingene varte.
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Barnas kulturtreff i Holmestrand tirsdag 5. mai 2015

Noen bygget sandslott.

Tre flotte eleverfro l.trinn ved Myrene skole viste en fin telleregle
som tegnspråkpoesi, fro venstre Hossain Moradi, Betty Milliyone og
Felix Nordnes.

Flere lekte med lujtseil.

3. og 4. trinn ved Vetland skole viste forestillingen «Fantasi».
Her ser vi to av de flinke elevene, fro venstre Anis Kahn og Umair
Jamshed.

Ungdomstrinnet på Vetland viste «Fotballfeber», tre av fotballak
tørene var fro venstre Tommy Nonsiri, Marlene Prusik og Eksim
Salihu.

A.C. Møller skole var blant annet representert med de friske ung
dommene Diana Laskovskaia Hagen, Akbar Yaqubi og Sigrid Helene
Solbakken.
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Barnas kulturtreff i Holmestrand tirsdag 5. ma'j 2015

Vetland-elevene Shahzeb Ali, 10 år, og Siv Ai/in Foss, 11 år, lot seg
friste til en tur på hesteryggen.

I/dsjongløren imponerte både små og store deltakere på treffet.

Mia Sazlin Skaranger, 13 år fra Vetland skole vant plakatkonkurran
sen. Det er lett å kjenne igjen elementene fra konkurransen, vann
- jord - ild -luft, i hennes vinnertegning. Diplom og kr. 500 fikk hun
med seg hjem, men pengene må deles med elevene i klassen - så
det blir kanskje mer pølser og is i 7. trinn på Vetland?

400 var samlet i Biorama for å se teater og filmer laget av kreative
barn.

4/2015 0l1edlemsblad for J"\9rges 'Døveforbund Døve, Tid"luU. 19



Nedre Gausen skole
Bare fem minutters spasertur fra Biorama ligger
Nedre Gausen skole. Vi forstår godt at tidligere elever
ved det som het Holmestrand offentlige skole for
døve tenker med glede og stolthet tilbake på skolen
sin. For det er en stor og staselig skole. Den ligger i en
nydelig parkområde som passer så ypperlig til slike
samlinger som Kulturtreffet. Det er god plass til vari
erte leker og verksteder på uteområdene, og koselig
å komme inn i den gamle skolebygningen. Deilig å
komme til et sted der man kan spise pølser og is - og
drikke brus uten at mammaer kjefter.
Stikkordene for årets Kulturtreff var: Luft, vann, jord
og ild. I parken var det laget til aktiviteter innenfor
disse temaene der barna fritt kunne velge hva de ville
delta på. Såpebobler fra vannbøtter var populært
blant de minste, et stort og rundt vindseil ble holdt
av sterke hender høyt i luften mens ivrige krabater
sprang under, mange var på gullgraverjakt i sand
haugen - eller deltok i sandslott-konkurranser. Som
alltid var en stor gjeng klar for fotballkamp, der lag
og dommeravgjørelser ble tatt av barna selv, supert!
To svære hester var populære og tålmodige venner
for barna som kanskje våget seg til den første turen
på hesteryggen. Og det uten mamma og pappa trygt
ved siden av. Inne på skolen var det diskotek og flere
verksteder å velge imellom. Selvsagt var ansiktsma
lingen en sikker vinner blant de minste. Så om kvel
den fløy vi hjem til Bergen sammen med både mus,
katter og løver! Forhåpentligvis har de vasket seg nå!

Glemte vi å nevne den profesjonelle ildsjongløren?
Du verden hvordan han svingte om seg med fakler

og ildkuler, og hvordan er det egentlig mulig å slukke
en fakkel med å stikke den ned i halsen eller ned i
trusen? Nei, vi forstår det ikke, men sier bare: «Ikke
prØv å gjøre dette hjemme».

Fellesskap er nøkkelen
Statped sørøst Holmestrand sier selv at et av målene
er å bidra til et tegnspråklig fellesskap. Vi så det med
egne øyne: barn som kommer fra mindre språkmil
jøer var plutselig en del av et stort tegnspråklig miljø
av mange barn og voksne som koste seg sammen.
Nye venner ble funnet og vunnet. Gamle venner fikk
hjertelige klemmer. Vi er ikke i tvil om at Kulturtref
fene skaper minner og vennskap for livet blant barna.
Det var lek, latter og glede. Alle barna vi snakket med
understreket to poenger, først og fremst: Det aller
viktigste med treffet er å møte mange andre som har
hørselshemning og som bruker tegnspråk. Så under
streket alle: de vil møtes igjen om ett år. Arrangørene
har maktet å skape tradisjoner og forventninger til et
årlig Kulturtreff som de kan glede seg over er oppfylt.
Men barna vil ha en fortsettelse, de vil ikke gi slipp
på den største, og kanskje eneste årlige kulturmøn
stringen de har mulighet for å delta på der det er fullt
inkludert.

Så her må Statped, Utdanningsdirektoratet, Kunn
skapsdepartementet og om nødvendig statsmi
nisteren og Kongen gjøre sitt! Kulturtreffene må
videreføres. Det betyr mye for døve og hørselshem
mede barn at de kan få være i en stor gruppe med
trygg kommunikasjon og med tilbud som fungerer
på deres premisser. Dette er til barnas beste!
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Av Odd-Inge Schr6der

Syntaks

Syntaks er læren om hvordan man setter opp ord/tegn i bestemt rek
kefølge eller i setningstyper for å få frem språkhandlinge~ som for
tellende/ bekrejtende/ spørrende/ benektende og kommanderende.

2. Bekreftende setningstype
Nikk med hodet
DAME GLEMME BOK. Damen glemte
virkelig boken.

Denne gangen konsentrerer vi oss om
setningstyper i norsk tegnspråk. Norsk
tegnspråk har sine egne regler som ikke
alltid ligner på norsk talespråk.

Alle språk har sine måter å få frem for
skjellen mellom spørrende og fortellen
de. Her er noen eksempler fra talespråk
som norsk, engelsk og polsk:

Mamma ler
Når en fortellende setning blir spør
rende, skjer det en inversjon. Verbalet
flyttes foran substantivet:

Ler mamma?

Påvirket av talespråket med stigende
intonasjon finner vi denne muligheten i
norsk talespråk:

Mamma ler?
I engelsk har vi fortellende setnings
type der verbet er i 3.person entall slik
som laughs (hun/han ler), mens polsk
har egne former for alle personene i
entall og i flertall, men 3.person har
den formen smieje sir; (hun/han ler):

Mom laughs
Mama smieje sir;?

På engelsk og polsk vil man ha hjelpe
verb (does) eller partikkel (ezy) for å få
frem den spørrende setning.

Does mom laugh?
[Gjør mamma le?]

Czy mama smieje sif;?
[spørreartikkel mamma ler seg?]

For NTS presenteres et utvalg setnings
typer der ansikt- og hodebevegelser er
avgjørende for betydningen. De store
bokstavene forteller om hvilke tegn vi
gjør med hendene, men ikke hvordan
tegnene ser ut:

1. Fortellende setningstype
DAME GLEMME BOK. Damen glemte
boken.

3. Benektende (a og b) setningstype
3.a Rist med hodet
DAME GLEMME BOK. Damen glemte
ikke boken. Rist med hodet er obliga
torisk.

3.b Rist med hodet
DAME GLEMME IKKE BOK. Damen
glemte ikke boken. Rist med hodet er
obligatorisk, men med
eget tegn IKKE som er understrekende.

4. Spørrende setningstype
Hevede øyenbryn /\/\
DAME GLEMME BOK. Glemte damen
boken?

5. HV-spørrende setningstype
Nedrynkede øyenbryn \ /
GLEMME BOK HVEM. Hvem glemte
boken?

6. Kommanderende setningstype
(imperativ)
Opprynkede øyenbryn / \GLEMME
BOK. Glem boken!
I NTS spør man med hevede øyenbryn
1\1\. Bruker man ikke øyenbrynene, kan
det være vanskelig å oppfatte spørsmå
let. Og da tyr enkelte til TSS (tegn med
støtte) slik at man kan lese på munnen
at ordstillingen viser er et spørsmål.
Men dette er ikke NTS.

Med spørreord/tegn som hvem, hva,
hvor, hvorfor får man frem hv-spørsmål
ved nedrynkede øyenbryn \ / (Vogt
Svendsen 1990). Et unntak finnes ved
direkte spørsmål til samtalepartne-
ren slik som «Hvorfor er du her?» og
«Hvem er du?», da går \ / over til /\/\
Dette er høflig form.

I imperativ får vi frem kommandoen ved
opprynkede øyenbryn med symbol / \,

men også ved rykk i utførelsen av verb
tegnet (Slowikowska Sehr6der 2010).
Her er de nonmanuelle trekk viktig for
betydningsforskjeller mellom disse set
ningene, hodenikk eller hoderist eller
hevede/senkede øyenbryn.

Ofte sier vi at mimikk er viktig. Det er
sant, men her må vi presisere litt. Når
det gjelder talespråkene, så er sinne
glede-fortvilelse i stemmen ikke det
samme som intonasjon og inversjon.
Følelser er viktige, men de er en ikke
språklig del. Når det gjelder tegnsprå
kene, så er mimikk (sinne-glede-fortvi
lelse) i ansiktet ikke det samme som
'facial movements' =ansiktsbevegelser
eller hodebevegelser. Mimikk er ikke
språklig uttrykksformer (non-verbale
trekk) som også forekommer i kommu
nikasjon mellom hørende og mellom
døve Mimikken er ofte kulturrelatert.

Tegnspråkene er visuelt-gestuelle
symbolsystem, der den gestuelle
produksjon kan inndeles i manuelle
og non-manuelle deler (med hendene
og med ikke-hender). Dette er språk
lige uttrykksformer. De non-manuelle
delene kan igjen deles i orale kompo
nenter, ansiktsbevegelser, hodebeve
gelser o.l. De siste er følgelig språklige
uttrykksformer. Ansiktsbevegelser
i kommunikasjonen mellom døve og
døve har en syntaktisk funksjon. Ved
hjelp av ansiktsbevegelser får vi frem
grammatisk distinkt forskjellige set
ningstyper.

Engelskfilologen William C. Stokoe
skrev alt i 1960 at de nonmanuelle
elementer er nøkkelen til de syntak
tiske strukturer i amerikansk tegnspråk
(ASL). Og han hadde sannelig rett i
denne antagelsen.
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Marta Sander blir 90 år
- Jeg husker hvor glad vi var da freden kom til Norge i 1945. Vi feirer frigjø
ringsdagen 8. mai, men allerede dagen før visste vi at det var fred etter fem
lange krigsår. Da begynte folk å flagge. Jeg var 19 år den gang og gjorde som
mange andre, dro til byen. Det var en enorm glede, folk klemte hverandre, det
var sang og jubel over alt. Jeg kom ikke hjem før klokken tre den natten. Og så
husker jeg at mor fant fram ekte kaffe. Det var kaffe hun hadde gjemt i fem år,
nå skulle det feires. Under krigen drakk folk noe som het kaffe-erstatning og
som ikke smakte særlig godt. Det å få ekte kaffe på bordet var stort.

Det er Marta Sander som minnes
fredsdagene for 70 år siden.
6. august fyller hun 90 år hjem
me på Paradis i Bergen, med
åpent hus, sier hun gjestfritt.
Marta har levd et langt og rikt liv
og har utmerket seg som en av
de mest aktive kvinnene i døve
organisasjonen. Men i et jubile
umsår for freden er det naturlig
å begynne praten med litt mim
ring rundt maidagene i 1945.

- 17. mai feiringen det året var helt spe
sielt. I lange krigsåt måne vi skjule våre
sterke følelser for landet vårt. Det var
tegler mot mye som kunne tolkes som
støne for den norske kongen, regjeringen
og et fritt land. Om kveldene måtte vin
duene være blender. Hele byen lå i mør
ke, vi måtte bruke lommelykter for å lyse
på munnen slik at vi kunne se hva folk
sa. Derfor ble det en gledes eksplosjon da
vi igjen kunne feire nasjonaldagen i 1945.
Jeg husker så godt de stramme karene fra
hjemmefronten, «Bjørn West-gjengen»
som hadde holdt til i Marrefjellene
nord for Bergen, som hadde vært aktive
i mange sabotasjeaksjoner og illegale
transporter mellom Norge og England.
Nå marsjerte de i gatene med sine tøffe
uniformer og gjorde inntrykk på en ung
jente, smiler Marta.

Hun ble sterkt tunghørt i 4 års
alderen på grunn av svak hør
selsnerve. Hun gjennomførte
likevel skolegangpå bydelssko
len der hun bodde i Bergen.

- Jeg hadde pulten min helt foran i klas
sen. De første årene hadde jeg en eldre,
grei lærer. Han var Bink til å ta hensyn

til meg når han beveget seg i klasse
rommet, slik at jeg hele tiden kunne
kombinete munnavlesningen med den
hørsels-resten jeg hadde. Da jeg begynte
på ny skole og fikk nye lærere fra 5.
klasse fortalte jeg dem at jeg hørte dårlig
og at jeg hele tiden måtte se ansiktet for
å oppfatte hva de sa. Slik gikk skole
årene.
- Du var tøff som klarte å gi en så klar
melding til lærerne?
- Jeg har aldri vært redd for å gi klare
beskjeder, aldri vært nervøs for slike ting,
jeg synger ut om det er noe jeg vil ha
sagt.
- Det har vel også vært et kjennetegn for
deg i organisasjonslivet?
- Jeg mener folk skal gå på talerstolen og
si sin mening der og da, og ikke etterpå
til alle andre. Jeg har mine meninger,
men jeg forsvarer andres rett til å ha
andre meninger. Jeg husker et lands
møte i NDF hvor jeg var representant
for døveforeningen. Vi var ikke fornøyd
med de fremlagte regnskapene og krevde
ekstraordinært landsmøte og det fikk vi.
Så er der viktig for meg å understreke at
uenighet i sak aldri har gått utover venn
skap privat. Jeg har hatt et godt forhold
til alle.

Marta ble med i Bergen Døve
forening da hun var 18 år. Det
var en døv onkel som tok henne
med.

- Jeg kunne ikke tegnspråk, men plukket
opp tegn i miljøer og lærte det gjennom
naturlig samvær med andre døve og
tunghørte. Som ung jente og ny i miljøet
manglet det ikke på oppmerksomhet fra
andre, og da særlig mannfolkene, men
det må du ikke skrive.

- Jeg ble fort valgt inn i foreningens
festkomite og siden har tillitsvervene
bare kommet etter hvert, jeg vokste med
oppgavene kan du vel si.
- Men foreningsmiljøet den gang var vel
ikke bare en fest?
- Nei, når jeg tenker tilbake ser jeg for
meg en lang rekke av alvorlige kvinner
med kåper og hatter på seg inne i for
eningslokalet, mest observerende til det
mannfolkene gjorde. Jeg fikk grei beskjed
om at når døvepresten kom og holdt sin
preken skulle det være helt stille i lokaler.
Døve den gang hadde veldig stor respekt
for prestene.

l foreningen ble Marta fort med
både i sjakk- og bridgeklubben.
Så ble det oppgaver i Kvin
neklubben, medlem av styret i
døveforeningen - mange år som
sekretær og noen år som foren
ingens første døve kvinnelige
styreleder. Hun var tegnspråklæ
rer, aktiv i folkedansgruppen og
var i flere år medlem av i styrene
i NDF, Al folkehøyskole og kurs
senter for døve og i tilsynskomi
teen for Bergen offentlige skole
for døve. l tillegg tok hun på seg
arbeid i en rekke andre komiteer
og utvalg. Utrolig hva hun fikk tid
til. Hennes store arbeid er blant
annet takket gjennom at hun er
utnevnt som æresmedlem både
i Bergen Døvesenter og Norges
Døveforbund.

- En gang var det vanskelig å få valgt
styret i Kvinneklubben. Flere unnskyldte
seg med at de hadde småbarn og mye å
gjøre hjemme. Da måtte jeg gjøre meg
litt morsk og minne dem på at jeg hadde
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vært med i styret i 15 år og samtidig født
6 barn!
- Hvordan fikk du tid til alt?
- Man får tid til det man vil ha tid til. Vi
hadde også den faste ordningen at hver
tirsdag kveld var min frikveld. Da deltok
jeg i ulike møter og aktiviteter i forenin
gen. Han visste at han måtte holde seg
hjemme de kveldene.

Han, det er altså ektemannen
Thorbjørn johan. De seks barna
har gitt dem 12 barnebarn og
ett oldebarn. Og om noen tviler:
Det er Marta som er sjef i famili
en, hun holder orden på fødsels
dager, familieselskaper og at det
også kommer mat og drikke på
bordet - og apropos det siste:

- Vi har merket oss at du er en ivrig
Brann-supporter.
- Ja, jeg er veldig interessert i fotball og
selvsagt da i Brann som er byens lag. Jeg
husker en gang på 1950-tallet at vi hadde
vært på besøk i Stavanger og spilt bykamp
i sjakk mot sjakklubben der. På nattruten
hjem, altså båten som den gang var hoved
forbindelsen mellom de to store Vest
landsbyene, reiste også Brann. Det ble et
hyggelig møte som gjorde inntrykk.

- Jeg forstår at der å være Brann-tilhenger
har gjort deg og gemalen nesten til
avholdsfolk?
- Hahaha, du tenker på at vi bruker å
feire Brann-seirene med et lite glass egge
likør og at laget har skuffet oss i det siste
- men slik er det i idrett, det går opp og
ned. Jeg liker også godr å se håndball og
friidrett på TV

I Martas barndom var skolegan
gen 8 år. Så måtte de fleste ut i
arbeidslivet. Hun kom til et lite
skredderfirma og gjennomførte
fire års lærlingetid. Hun ble ut
lært som dameskredder. Hånd
arbeid har i alle år vært hennes
store hobby.

- Jeg sydde egne klær til barna og selvsagt
til meg selv. Når jeg skiftet ut klær i egen
garderobe kastet jeg de ikke, men hengte
de opp på loftet. Da jentene senere fikk
øye på klærne ville de bruke de samme
antrekkene på skolen. Venninnene ble så
begeistret at de også tok turen på loftet i
håp om å få låne et plagg.
- Du har hatt alvorlige skader både i
skulder og hofte, men det har ikke holdt
deg borte fra håndarbeid og husarbeid?
- Jeg kan ikke løfte høyre hånden høyere

enn til brysthøyde, men jeg klarer fint å
strikke likevel. Nå holder jeg på med en
jakke til meg selv. I seks uker måtte jeg
sitte med foten høyt på en skammel, men
så kom jeg meg i bevegelse igjen for det
gjelder å være i aktivitet.

Marta har operert inn stål i
hoften og hun har også en vilje
av stål. Det hun vil, det skal hun
klare og da stopper ikke smerter
henne. Hun er fast på årsmøtene
i Bergen Døvesenter og ble i
vinter valgt som revisor i senior
gruppen.

- Jeg deltar på årsmøtene fordi jeg alltid
har vært glad i døveforeningen og føler
meg hjemme der. Jeg ønsker meg større
engasjement og flere diskusjoner på års
møtene, slik det var tidligere. Har døve
fått det for godt i dag? Har de ikke saker
de vil kjempe for gjennom foreningen?
Sier vi ikke vår mening på foreningens
årsmøter kan vi ikke komme etterpå med
kritikk. Vi må bruke foreningsdemokra
tiet der vi kan, det fortjener også de som
velges inn i styret. Aktive og engasjerte
medlemmer er et pluss for alle foreninger,
avslutter den kommende jubilanten.
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DØVES
\4tltwd

Vestfold Døveforening inviterer til

FAGDAG 2015

NORGES
DØVEFORBUND

FRA FUNKSJONSHEMMING TIL
o

SPRAKt KULTUR OG MANGFOLD

Scandic Park Sandefjord I Hjertnes Kino & Kulturhus

Fredag 25. september 2015 kl. 09 - 16

Vil du lære mer om hva

mangfold og likestilling

egentlig betyr?

Hvorfor sier døve at de ikke

er funksjonshemmede, men

en språklig minoritet?

Står vi foran et

paradigmeskifte i synet på

funksjonshemmede?

Få et nytt syn. Bli forut for din tid!



PROGRAM

7 år etter språkmeldingen - hvor står vi nå?

Arnfinn Muruvik Vonen er lingvist og arbeider med tegnspråk ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Han har tidligere vært professor ved Universitetet i Oslo (1997 - 2011) og
direktør i Språkrådet (2011 - 2015).

Han vil ta for seg situasjonen for norsk tegnspråk i dag i lys av «språkmeldingen»,
Stortingsmelding nr. 35 (2007 - 2008), som Stortinget sluttet seg til i 2009.1 meldingen
erklæres det at norsk tegnspråk «har ein grunnleggjande verdi i seg sjølv» og har sin
plass i en helhetlig norsk språkpolitikk. Har meldingen hjulpet? Er vi på rett vei?

Arnfinn Muruvik Vanen
Professor ved HiOA

Nytt fokus på funksjonshemming: Marginaliserte
grupper - mangfold og diskriminering

Eli Knøsen jobber som seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Medforfatter av boken «Den tause diskrimineringen - nytt fokus på funksjonshemming»

Hun vil snakke om mangfoldspolitikk og om diskriminering, om makt og behov for å
definere og kategorisere grupper utfra en normalitetsforståelse. Diskriminerings- og
tilgjengelighets loven og Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt
funksjonsevne - relevant for oss? Hvorfor trenger døve og andre marginaliserte grupper
et paradigmeskifte - og hva innebærer det?

Eli Knøsen
Seinorrådgiver, LOO

Ann Kristin Krokan
Politisk leder, Uloba SA

Nytt fokus på funksjonshemming: Fra en medisinisk til
en sosial forståelse

Ann Kristin Krokan er cand.mag. og sosionom. Arbeider som politisk leder i Uloba SA, en
ideell interessepolitisk organisasjon som kjemper for likestilling av funksjonshemmede.
Medforfatter av bøkene «Den tause diskrimineringen - nytt fokus på funksjons
hemming» og «Med vitende og vilje - funksjonshemming, diskriminering og krenkelse».

Hun vil snakke om den sosiale forståelsen av funksjonshemming, og hvordan denne
passer/ikke passer med synet på døve som en språklig og kulturell minoritet. Er det
forskjell på døves og andre funksjonshemmedes likestillingskamp?

Deaf Gain: Raising the Stakes for Human Diversity

Joseph J. Murray er førsteamanuensis i Department of American Sign Language and Deaf
Studies ved Gallaudet University, der han har jobbet siden 2008. Han er sammen med
Dirksen Bauman redaktør for "Deaf Gain: Raising the Stakes for Human Diversity"
utgitt i 2014.

Deaf Gain viser til de annerledes kognitive og språklige ferdigheter som døve mennesker
innehar. Foredraget vil gi en dypere forståelse av døve som en del av mangfoldet,
se hvordan begrepet er brukt i dagens samfunn, og foreslå muligheter for hvordan døve
kan bruker mangfold som et argument for døves menneskerettigheter. Joseph J. Murray

Førsteamanuensis,
Gal/audet University

Signmark: From impossible to possible

Marko Vuoriheimo er bedre kjent som den tegnspråklige rap-artisten Signmark. Han er
fra Helsinki, Finland. Signmark utga verdens første tegnspråklige hip-hop DVD i 2006 og
deres tredje album «Silent Shout» ble lansert i 2014.

Med sin musikk og positive tilnærming ønsker Signmark å endre samfunnets holdninger
til døve. Signmark mener at samfunnet ikke burde behandle døve som funksjons
hemmede, men som en språklig minoritet med sin egen kultur, samfunn, historie og
kulturarv. Averdsette mangfold er svært viktig i en stadig mer multikulturell verden.

Marka Vuoriheimo
aka Signmark

Rap artist

For oppdatert program: http://2015.kulturdagene.net/program/#fagdag

412015 UWedlemsblad for 7'0rges 'Døveforbund Døvel Tidllk,Ut 25



Nytt styre i WFD Døvehistorisk
seriebok

I Sverige er det utgitt en bok
som heter Seger, eller «Seien>
som er det norske ordet.
Boken forteller om døves rett
til eget språk og et fullverdig
liv. Den forteller om hvor-
dan de viktigste døvehisto
riske hendelsene i Sverige og
verden har påvirket døves liv
i dag. Boken gir inspirasjon
til å fordype seg i historien
til en gruppe som lenge ble
undertrykket av storsamfun
net i alle land. Forfatteren er
Viktor Jaderlund, som selv er
døv. Han har også illustrert
boken med veldig mange fine
tegninger, den er derfor visuell
og lett å lese selv for en nord
mann - men selvsagt skulle
vi ønske den var oversatt og
tilpasset norsk døvehistorie.
Mer informasjon og kjøp av
boken kan gjøre ved å gå inn
på http://www.bokus.com/
bok/9789198137927/seger-en
dovhistorisk-seriebok/

Viktor Jaderlund har skrevet og
illustrert den fine boken «Seger»

som fOrteller om døves historie.

Nye navn i Sverige?
Sveriges Dovas Riksforbund
(SDR) har de to siste årene
arbeidet med organisasjons
utvikling. Et av spørsmålene
som er utredet er en mer en
hetlig profilering av forbund
og foreningene gjennom felles
logo og felles navn. Navnene
på døveforeningene lokalt
er foreslått endret til SDR
Gøteborg, SDR Malmo, SDR
Stockholm osv. Et tilsvarende
forslag ble forkastet av døve
foreningene i Norge for noen
år siden, men blir muligens
tatt opp igjen på landsmøtet i
Oslo neste år. Nå kaller noen
av lokal-lagene seg fortsatt
for døveforeninger, andre har
tatt navnet døvesentre - mens
foreningen i Stavanger heter
«NDF-Stavanger».

Internasjonalt
tegnspråk
Charlotte Agerup ved Stat
ped midt er en av de som er
engasjert i prosjektet «Sign
s2cross», www.signs2cross.
eup - et treårig EU-prosjekt
som Norge, Island, England,
Tyskland og Italia samar
beider om. Det er kanskje
verdt å ta en tin på nettsiden
deres før du drar utenlands i
sommer?
Målet med prosjektet er å
kunne tilegne seg litt interna
sjonalt tegnspråk via Pc. Vi
reiser mye mer i utlandet enn
tidligere, døveidretten er blitt
internasjonalisert, det er flere
internasjonale leire for barn
og ungdom, det er seminarer
med internasjonal tolking i
stedet for nasjonale tolker, vi
har flere nye landsmenn osv?
Nytten av å kunne interna
sjonal tegnkommunikasjon er
derfor stor og du vil nok som
redaktøren la deg imponere
over teknologien når du går
inn på nettsidene til prosjek
tet.

Fra Kim Unnerup i Danmark
har vi fått en henvendelse
om de andre nordiske land er
interessert i årlige nordiske
mesterskap i biljard.

Danmark har tre lokale bil
jardklubber for døve.

Vi ber interesserte ta direkte
kontakt på e-postadresse:
unnerup_1000@hotmail.com

Nordisk
biljardmesterskap?

Joe Murray sikter mot toppen i
WFD

Florjan Rojba, Albania - Ana
Regina Souza CampeIlo, Brasil
- Kasper Bergmann, Danmark
- Kaisa Alanne, Finland -
jigjid Dulamsuren, Mongolia
- Hanne Berge Kvitvær, Norge,
Nikolay Chaushyan, Russ
land - Rwaka Parfait, Rwanda
- Hasan Dikyuva, Tyrkia
Terry Riley, England.
Det er fire kvinner i denne
gruppen, det er kvinnene fra
Brasil, Finland, Mongolia og
Norge. Vi ser også at det er
forslag på tre nordiske repre
sentanter, pluss da eventuelt
en halv Aling!
Hvis Hanne Berge Kvitvær
blir valgt tar hun fan på sin
fjerde fireårsperiode. Hun ble
første gang valgt inn i styret
ved kongressen i Canada i
2003.

Danmark med døve
tegnspråktolker
13. mai, på Danmarks
Tegnspråkdag, fikk 11 døve
tegnspråktolker sitt bevis på at
de er utdannet som tolker. De
har gjennomført kurs på 150
timer. Døve tegnspråktolker
kan brukes som tolker for
bl.a. døvblinde, mellom ulike
nasjonale tegnspråk - for
eksempel fra ASL til dansk
tegnspråk, eller fra internasjo
nale tegn til dansk tegnspråk.

Hanne B. Kvitvær kan bli valgtfOr
sin fjerde periode i WFD-styret.

Mandag 27. juli velges det
nytt styre i WFD på general
forsamlingen i Istanbul. Det
er ingen motkandidat til pre
sident Colin Allen, Australia.
Han står sterkt internasjonalt.
Men til visepresidentvervet
blir det kamp mellom Joe
Murray, USA - bosatt på
Al og Terry Riley, England.
Murray stiller bare til valg
som visepresident og ikke som
styremedlem. Hvis han derfor
taper avstemmingen mot Ri
ley er han ute av WFD styret.

I WFD-loven står det at det
skal velges minst 5 styremed
lemmer og maks 9 styremed
lemmer. Det er forslag på 10
medlemmer, det betyr at en av
de foreslått ikke kommer med
i styret. De nominerte er
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Ve,den ,undt

- Legene oppfordret mine
foreldte til ikke å lære meg
tegnsptåk, fordi de mente at
jeg kunne snakke på van-
lig måte. Så foreldrene mine
fulgte rådet - i beste me-
ning. Men det viste seg at jeg
faktisk hadde behov fot å læte
tegnspråk, spesielt på grunn
av det sosiale livet. Det var
som en ny vetden åpnet seg
for meg, jeg kunne plutselig
forså hva folk sa, sier hun i
dag om hvordan møtet med
tegnspråket var for henne.
Ragna forteller at sangene
ikke blir oversatt ord for
ord, men at tolkene gjengir
innholdet, noe som gjør det
forståelig på tegnspråk og gir
døve seere mulighet til å ta del
i festen.

Informasjon og påmelding: kurs@al.fhs.no
Tlf sentral bod 32082600 - sms: 97677 641

Se alle våre kurs på vår hjemmeside:
al.fhs.no

•ÅL FOLKEH0YSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for døve foreldre, Trinn 1: 23.-28. august 2015.

Kurs for besteforeldre og andre i døve barns nære nett
verk. Grunnkurs 18.-23. oktober 2015.

Kurs for døvblitte med familie.
Grunnkurs 25.-30.oktober 2015.

Solgården 2017
Døves Tidsskrift har ridligere omralt at der blir ny rur til
Solgården våren 2016, men nå siet primus motor Toralf
Ringsø i DF at turen er utsatt ril 2017. Da blir der tur i
perioden 21. mars til 4. april åpen for alle som trives i et
norsk og nordisk tegnspråkmiljø.

Tegnspråktolking av ESC

Kurs
o

på Al

Ragna Huse (45) var en av
tegnspråktolkene i TV-sen
dingene fra Eurovision Song
Contesr i Østerrike. Ragna
er bosarr i Danmark med
familien, men kommer fra
Midsund i Møre og Romsdal.
Ragna er utdanner lærer og
skuespiller. Til nettavisen
gramek.dk forteller hun ar
hun har brukr høreapparar
siden hun var to år gammel.
Tegnspråk lærte hun seg førsr
da hun var 18 år.

Ragna Huse.

Verdenskongressen
i 2019
Det er to nasjonale forbund
for døve som søker om å få
arrangere den 18. verdenskon
gressen for døve i 2019. Det
er Frankrike og Hongkong.
Kongressen i Tyrkia i juli
besremmer hvilker av de to
landene som blir vertskap.

EUDs generalforsamling ble
gjennomført, som vanlig med
gjennomgang av årsregnskap
og årsbererning.
Budsjerr for 2015 ble ikke
presentert fordi EU-parlamen
ret har endret ruriner slik at
rilskuddet til organisasjonene
først skjer i juni, tidligere bel
der gitt i februar. Dette har
medført hodepine for EUD
styret og gitt organisasjonen
likviditetsproblemer.
EUD har flete store oppgaver
i år, blant annet skal der srar
res et prosjekr om nødhjelp,
EUDs 30 årsjubileum skal
matkeres og det skal lages
en læreplan for lærere som

underviser på regnspråk-
kurs. Generalforsamlingen
diskuterte også sarsene for
medlemskonringent. Skal alle
betale likt beløp, eller skal
rike land berale mer enn fat
tige? Det ble presentert flere
ulike forslag og vedrak blir
trolig gjort på nesre EUD-mø
te, våren2016 i Amsrerdam.

EUD møtet i Riga
skal pålegges at en bestemt
prosentandel av de ansatte
skal være funksjonshemmede.
Noen land har allerede denne
ordningen, men så opplever
man at døve likevel holdes
utenfor, mens andre grupper
funksjonshemmede ansettes.

«Tegnspråk
- hvorfor ikke?»
er rittelen på en bok skrevet av
Asger Bergmann. Den fortel
ler om tiden fra 1960-årene og
frem til i dag.
Døvebladet i Danmark skriver
følgende om boken: «Tegn
språk - hvorfor ikke?" er en
inspirerende kjærligherserklæ
ring til tegnspråk og døvekul
tur, og de rimer du tilbringer
med boken hjemme i din
lenestol på en regnfull dag, vil
gi deg godt urbytte".

Mer informasjon om boka på
www.deaf.dk

Markku
Jokinen er
president i

'---__-'-_...... EUD.

Fotbundsleder Hedvig Sinnes
og fungerende nestleder Bjørn
Stensvoll har deltatt på EUD
møte i Riga. Hedvig forteller
at det blant annet var en erfa
ringsutveksling om hvordan
prosessen med parallellrapport
i forbindelse med FN konven
sjonen for «mennesker med
nedsatt funksjonsevne» kan
følges opp. Danske Kasper
Bergmann holdt er innlegg
om hvordan Danske Døves
Landsforbund jobber med sa
ken, og hvordan de samarbei
der med andre organisasjoner
for funksjonshemmede.
Der var workshop om tema
«arbeid og sysselsetting", med
fokus på FN konvensjonen
artikkel 27. Hvordan de
europeiske døveforbundene
kan bruke denne artikkelen
til å fremme døves rettighe
rer i arbeidsmarkedet. Dette
inkluderer blant anner rett
ril tolk på arbeidsplassen, økr
tilgjengelig g om man skal
jobbe for at hver arbeidsgiver
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Det er 35 år siden sist jeg så ham, men det føl
tes som det var i går. Han er den samme greie
gutten, med glimt i øyet, smilet på lur og så lett
å prate med. Det blir en god klem mellom to
voksne gutter. Helt den samme er han ikke, for
de tykke brilleglassene på minus 22 er borte,
nå er han brilleløs. Hva har skjedd.

LeifErik sammen medgode kolleger på vedsenteret. Greit med en god sjåfør når man skal rundtpå Sukke gård.

- Jeg ble laseropererr for tre år siden,
forklarer Leif Erik Torvik. - Nå ser jeg
bedre enn noen gang, det er så flott,
smiler han.
Leif Erik jobber på Gården til Signo
Grantoppen i Andebu. Sammen med
gode kolleger holder han styr på noen
hester, kyr og høner - og så er det alt
vaktmesterarbeidet utendørs. Sommeren
med klipping av mange hundrekva
dratmeter med plener, vintrene med
snøbrøyting og ellers mange små og store
vedlikeholdsoppgaver på vakre Sukke
gård, i det som tidligere het Hjemmer
for døve. Glemte vi å nevne at han også
jobber i ved-gruppen. 9000 sekker ved
solgte de i fjor, det var ny rekord - og

tilkjøringen av ved skjer graris til de som
bor i Andebu kommune og omegnskom
munene.
- Jeg har jobbet på Gården de siste 20
årene. Før det arbeidet jeg 14 år i en
bedrifr i Sandefjord. Der var det bare
hørende ansatte og jeg hadde ikke tolk.
Jeg blir 60 år i juli og om to år pensjone
rer jeg meg. Da får jeg tid til å reise mer.
Jeg slipper å stå opp klokken syv hver
morgen for å rekke jobben. Jeg kan nyte
liver og gjøre som jeg vil, sier han.

For 35 år siden var Leif Erik elev ved Al
folkehøyskole for døve. Jeg jobbet der
da og vi fikk fin kontakr. Det er nok
riktig at Leif Erik trenger ekstra hjelp

med noen oppgaver i livet, men så er
han på topp på andre områder. Han er
flink med hendene. På det området er
redaktøren utviklingshemmet. Og så
kan man jo lure på selve definisjonen på
det å være utviklingshemmet, er vi ikke
det mer eller mindre alle sammen? Det
er ikke ofte vi møter folk med like høy
sosial intelligens som ham. Han får god
kontakt med både voksne og barn, det er
smil og hilsener over alt vi går på Sukke.
Går? Nei, vi går ikke. Leif Erik kjører
meg rundr på den kjempesvære gården i
en slik bil som proffene bruker på golfba
nen, med plass til to og med farrsgrense
på 20 km i timen vil jeg tro.
- Der er barnehagen, der bor foreldre

Spisepausene er en viktig sosialt samlingsstund.
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Balas Kantor jobberpå kjøkkenet to dager i uken. Deilige smørbrød og kaker.

LeifErik Torvik alltid i godt
humør.

som er på kurs, nå kommer vi opp til
ved-gruppen, der ser du skolen - den
gamle delen og den nye delen, ser du?
I det huset er de døvblinde, den gamle
bestyrerboligen har du sett før, den store
hovedbygningen også, så er det gårdsbyg
ningen.
Slik fortsetter turen rundt på den 750
mål store gården. Leif Erik er den

Rikt utvalg av garn i vevkroken.

beste omvisere jeg kan ha. Han kjen-
ner virksomheten på Andebu godt. Han
kjenner bygninger og folk, historier og
tradisjoner. Han forteller på sin naturlige
måte. Gjennom korte setninger og enkle
tegn og så smiler han så varmt når en
dum redaktør stiller spørsmål som enhver
bymann selv burde vite. Hvordan er det å
bo og leve på Andebu, lurer jeg på.
- Jeg trives så godt. Jeg har det bra her.
Jeg har mange venner. Alle kan tegn
språk. Jeg reiser på turer. Jeg bor for meg
selv, handler mat og lager egen mat. Jeg
handler sjelden på Meny, det er billigere
på Kiwi. Hver måned sparer jeg litt pen
ger så jeg har til mine eldre dager. Så har
jeg stor TV-skjerm, du må bli med meg
hjem og se.
Det er kjekt å følge Leif Erik de to-tre
kilometerne hjem. Han har litt CP og
bruker derfor elektrisk rullestol.
- Jeg har en til sommerbruk og en annen
til vinterføre. Den har kalesje så jeg ikke
blir våt. Med rullestolene kommer jeg
meg til og fra jobben, og til og fra butik
kene i Andebu-sentrum.

I et så fint hus kan man bo når man heter Leif
Erik Torvik!

Populær gavebutikk i Andebu.

Så er vi i kårhuset han leier hos en
nabobonde til Sukkegård. Et koselig, lite
hus, med stor TV-skjerm ja - og med
hundrevis av DVD-programmer.
- Hva liker du best å se på TV?
- Sport!
- Hvilken sport?
- Bilrally, all bilsport som går fort.
- Hva med fotball og ski?
- Nei, jeg gir blaffen i det. Det må være
noe med motorer og fart, smiler Leif
Erik.
Vi får hilse på bonden også. Han er ikke

veldig flink i tegnspråk, men han gjør seg
forstått på sin måte. Vi ser at han har god
kontakt med Leif Erik. «Han er grei og
hjelpsom» er bondens attest til Leif Erik.
35 år har gått. Jeg har av og til lurt på
hvordan livet har vært for Leif Erik. Nå
reiser jeg hjem fylt av glede, ydmykhet og
økt kunnskap. I livet er det ikke så mye
spørsmål om hvordan du har det, men
hvordan du tar det. Leif Erik har med
humør og vilje skapt seg et liv han trives
med.
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helge.herland@doveforbundet.no

Balas Kantor kommer litt forsinket til vårt avtalte møte i Vevkroken i Andebu sentrum. Slik blir
det ofte når man er brukerrådsrepresentant for beboerne på Vivo og sitter opptatt i møter. Balas
sitt navnetegn er det samme som «politiker» og hvorfor det er slik oppdaget vi straks. Han elsker
å snakke om politikk, diskutere samfunnsspørsmål og argumentere for og imot ulike løsninger.
Vi lurer på om vi har fått feil person til møtet. Vi ønsket tydelig å treffe utviklingshemmede
under vårt besøk på Andebu. Vårt første spørsmål må derfor bli, er du utviklingshemmet?

Vevkroken med husflidbutikk og kafi.
'\

Balas Kantor jobber med vevstolen to dager i uken.

- Ja, jeg er det - men vi er en ulik gruppe.
Noen fungerer godt på mange områder,
slik som meg. Andte er sterkere funk
sjonshemmet. Jeg trenger veiledning til
flere oppgaver i livet mitt, det er slikt som
du ikke merker så tydelig i intervjuer som
dette.
- Hva gjør en brukerrådsrepresentant?
- Jeg ivaretar interessene til de nesten
100 beboerne på Vivo. Jeg er opptatt av
at tegnspråkkompetansen hos de ansatte
skal bli stadig bedre. Jeg setter spørsmål
om lønn og arbeidsforhold på dagsorden,
for eksempel.
Vivo er altså navnet på botilbudet i
Andebu. Det som tidligere het Nøkkelbo
og før det Hjemmet for døve. Alle døve
bor ikke på samme sted, men er faktisk
spredd på 11 boenheter. Balas bor for
eksempel i egen leilighet i Sandefjord,
der også fire andre døve bor.
- Jeg tar daglig buss mellom Sandefjord
og Andebu. Det er kjekt å bo i Sande
fjord fordi det er et større døvemiljø der
og kortere vei til møtene i døveforenin
gen, forteller 39 åringen som kom med
foreldrene fra Ungarn da han var 3 - 4 år
gammel.
Vevkroken er en av fire arbeidstilbud
som hører inn under Signo-Grantoppen.
De andre tilbudene er snekkerverkste
det, fruktleveringen og gården som er
omtalt på forrige side. Vevkroken er
sentralt plassert på torget i Andebu, der

de eier sin egen fine bygning som ble
åpnet i 1995. Der har de gavebutikk med
husflidsprodukter og en koselig kafe som
åpnet for fire år siden. Butikken har blant
annet et enormt stort utvalg av garnpro
dukter. Det er mange kunder innom når
vi er på besøk. Vi spør Balas hva han
arbeider med i Vevkroken?
- Mandag og fredag arbeider jeg på kjøk
kenet. Vi lager smørbrød, kaker, salater
og annet som selges i kafeen. Tirsdag og
torsdager vever jeg forskjellige produkter
til butikken. Vi er en fin gjeng av døve
og hørende som jobber sammen i et godt
miljø.
Balas forteller om skolegang i Holme
strand og Kongstein videregående i
Stavanger.
- Jeg ble mobbet på skolen fordi jeg ble
oppfattet som litt rar av de andre elevene.
Jeg skilte meg nok ut på skolen. I de
praktiske fagene og i samfunnsfag klarte
jeg meg godt. I mer teoretiske fag slet jeg.
Men nå har jeg det bra.
- Jeg forstår at du er spesielt opptatt av
politikk?
- Ja, hva vil skje med regjeringen i spørs
målet knyttet til mottak av flyktninger
fra Syria? Vil FrP bøye seg for flertallet,
eller får vi en regjeringskrise? Klarer Nor
ge å bosette så mange nye landsmenn? En
annen sak: Hva gjør den blå regjeringen
med uføretrygden, den blir stadig lavere.
Og ikke bare det: hva med oss døve? Hva

skjer i fremtiden i et samfunn der troen
på teknologi, les Cl, er så enerådende?
Der døveskoler nedlegges og stadig mer
blir overført til kommunalt ansvar, selv
om vi vet at kommunene sliter økono
misk. Jeg er bekymret. Hvordan skal vi
opprettholde bærekraftige tegnspråkmil
jøer? Hvordan skal vi ....
- Stopp litt nå, det må være nok politikk,
de som leser bladet er mest interessert i
sport og fritid - er du det?
- Ja, jeg elsker sport på TY. VM på ski
var fantastisk. Fotballkamper med Li
verpool eller Barcelona er toppen. Norsk
fotball bryr jeg meg ikke om for nivået
er for dårlig. Men hvor er det blitt av de
tegnspråklige TV-programmene i RK?
Svensk TV har programmer, men NRK
er blitt for dårlige. Hvor er Døves Media?
- Har du hobbyer?
- Jeg skriver dikt! Jeg liker teater, både
å se på og spille amatørteater selv. Jeg
besøker venner og har mor og far som
bor i Drammen. Selvsagt bruker jeg tid
på kjæresten, vi elsker hverandre. Det er
vanskelig for utviklingshemmede å finne
seg kjæreste, vi er så få og det er ikke å
lett å finne en som har omtrent samme
funksjonsnivå. Jeg har vært heldig med
livet mitt, jeg har alt: Leilighet, jobb,
kjæreste, en snill familie og jeg har
muligheten til å reise i utlandet sammen
med dem - det er min store lidenskap,
avslutter Balas Kantor.
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Statped på kollisjonskurs med foreldrene
Foreldre til døve og hørselshemmede barn i Nord-Norge ber Tromsø kommune si nei til Statpeds spørs
mål om å overta tilbudet som i dag gis til barna fra A.C. Møller skole i Trondheim. Foreldrene har sendt
følgende brev til den politiske ledelsen i Tromsø.

Vi som skriver dette brevet har en ting til felles; vi har barn som har behov for tegnspråk. Utover dette er vi
like forskjellige som alle andre foreldre. De fleste av oss ble kastet ut i en ukjent verden da vi ble foreldre til
akkurat dette barnet. Få av oss hadde kjennskap til utfordringer knyttet til hørsel og språk fra tidligere, så
vår læringskurve har vært bratt.

I denne læringsprosessen har vi hatt en fantastisk god støtte i tegnspråkmiljøet i Trondheim og i fagmiljøet
tilknyttet A. C. Møller skole i Trondheim. Miljøet i Nord Norge er marginalt, og i dag er det omlag 20 elever i
grunnskolealder som får tilbud om deltidsopplæring ved A. C. Møller. Disse elevene bor spredd utover hele
vår nordlige landsdel og det sier seg selv at det blir lang avstand mellom tegnspråkbrukerne. De aller fleste
av de tegnspråklige barna i Norge bor på sine hjemsted og går integrert på hjemmeskolen, slik er det også i
Nord Norge. Grunnskoleelever i nord har frem til nå hatt tilbud om å reise på deltidsopphold til A. C. Møller
skole noen uker i året, en ordning som både elevene selv og foreldrene har vært godt fornøyde med.

Statped omorganiserer i dag deltidsopplæringen for de tegnspråklige elevene, og utgangspunktet er at til
budet i de fire regionene hos Statped skal bli mest mulig likt. Likhet i tjenestetilbudet gir ikke automatisk et
likeverdig tilbud, og for tegnspråklige barn i nord vil dette bli katastrofalt. Statped jobber nå for å bygge opp
et tilbud i Tromsø og har gjort en henvendelse til Tromsø kommune for å få til et samarbeid.

Dette vil dessverre på ingen måte kunne gi det samme som A. C. Møller gir oss i dag, til det er antallet
tegnspråklige skolebarn i nord for lite. Det er også enorm forskjell på både geografi og samferdsel på det
sentrale Østlandet og i våre nordligste fylker. Avstandene og samferdselsbegrensningene i Nord-Norge gjør
at det blir enda viktigere for barna i nord enn for barna i resten av landet å få et tilbud der de kan få møte
jevnaldrende barn i samme situasjon.

Med cirka 20 hørselshemmede skoleelever fordelt på 10 trinn, gir det gjennomsnittlig to grunnskoleelever
i hvert årskull. Enkelte elever vil dermed kunne bli alene på sitt trinn. Flere hørselshemmede elever er det
ikke i de tre nordligste fylkene. Dette vil derfor få store konsekvenser for språklig utvikling, for faglig utvik
ling, for identitetsutvikling og for sosial utvikling for barna våre.

Noen av barna fra Nord-Norge har sjeldne typer hørselshemminger/vansker. Dette kan også være tilfellet
for noen av de barna som blir født i fremtiden. De vil risikere å aldri møte andre i samme situasjon om de
kun får et tilbud om deltidsopplæring i region nord. Miljøet i nord er rett og slett for lite. Foreldrene til disse
barna vil heller ikke få mulighet til å møte andre foreldre med samme problematikk for å få tips og utveksle
erfaringer osv. Organiseringa som Statped nå legger opp til vil derfor gi et langt dårligere tilbud til tegn
språklige barn i nord, enn i de andre tre regionene. Vi frykter også at familier med tegnspråklige barn vil bli
tvunget til å flytte ut av landsdelen for å få tilgang på et levende tegnspråkmiljø og på et sterkt fagmiljø.

Vi vil presisere at vi på ingen måte er imot at Statped styrker kompetansen på det hørselsfaglige området
i region nord, men vi ber med dette om at de tegnspråklige barna holdes utenfor det som nå skal bygges
opp. Vi har tidligere fått løfte fra Statped om at våre barn fortsatt skal få sitt deltidstilbud ved A.C. Møller
skole, dersom vi ønsker det. Vi er likevel sterkt bekymret for de tegnspråklige barna som enda ikke er født i
region nord, og det er i hovedsak på vegne av disse og på vegne av deres foreldre vi nå protesterer mot det
som er i ferd med å skje.

Vi som allerede har gått denne veien og som over flere år daglig har fått kjenne hvor skoen trykker, sitter på
kompetanse som både politikere og Statped burde vektlegge i stor grad.

Brevet er underskrevet av: Merete Halsebø, Per Gunnar Johnsen, Inger-Lise Lein, Paul Håvard Zyl/a, Tone Skotnes,
Line Sæter, Tore Morten Andreassen Figenschow, Tonje Aspnes Pedersen, Lil/-Britt Lauritsen, Terje Normann,

Gry Frantsen, Eivind Mathisen, Elin Møl/er, Betu Asafaw, Teberih Gebrihwot Tekie, Jil/ Olsen, Erlend Dårflot O/sen,
Laila Pedersen, Edgar Pedersen, Kristin Jakobsen, Ronny Amundsen, Aina Nylund, Odd Magne Nylund,

Cathrine Joramo Solbakken, Håvard Nilsen, Siv-Hege Storåker, Veslemøy U Vil/manes, Geir Vil/manes, Anita Steinvik.
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Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken», men vi ønsker korte innlegg, og vi tar ikke inn innlegg som er sendt anonymt.
Redaktøren fOrbeholder seg også retten til å fOrkorte innlegg.

Nytt kulturtreff for barn 2016?
Av kemmunikasjenssjef Marit H.Meyer

Døves Tidsskrift
har spurt Statped
hvilke planer de har
for Kulturtreffet i
2016. Mange frykter
at treffet blir nedlagt
nåt mye av virksom
heten i Holmestrand
flyttes til Oslo. Her

er svaret fra Statped.

Kanskje?
Statped er svært glade for at elever,
foreldre, lærere og andre samarbeidspar
ter gir så mange gode tilbakemeldinger
på Kulturtreffet i Holmestrand, og som
Statped har arrangert i mange år. Dette

er en viktig møteplass for døve og tung
hørte elever, deres medelever, lærere og
familier fra det ganske land.
Våre medarbeidere i Holmestrand og
region sør øst gjør en stor og viktig jobb
på vegne av Statped, og har gjennom sitt
engasjement og sin kompetanse bidratt
til at arrangementet er så vellykket, som
tilbakemeldingene tilsier.

Sosiale møteplasser for denne målgrup
pen er svært viktig. Statped har på
oppdrag fra Utdanningsdirektoratet
igangsatt et utviklingsarbeid for å im
plementere en ny modell for en styrket
deltidsopplæring for hørselshemmede
elever. Å etablere flere sosiale møteplasser

og legge til rette for at hørselshemmede
elever kan bygge sosiale nettverk på tvers
av regionene er et viktig satsingsområde.
Gjennomføringen aven ukes fellessam
ling for elever på ungdomstrinnet på
Haraldvangen før jul i fjor, er et eksem
pel på nye tilbud Statped utvikler nå, og
som var svært vellykket. En slik uke skal
også gjennomføres høsten 2015.
Som en del av dette utviklingsarbeidet
vil Statped også vurdere om Kulturtref
fet skal videreføres i den form det har i
dag. I denne vurderingen av framtidig
tilbud vil kompetansen og erfaringene fra
Nedre Gausen være viktige elementer i
dette arbeidet for å utvikle et godt tilbud
for brukere i hele landet.

Tegnspråktolking til og fra skriftlig norsk
- ikke en rett for døve i 2015
Av frilanstelk Heidi WeU

Fra 1982 har jeg
vært så heldig å få
praktisere tisere som
tolk i det landet i
verden som kan
skje har der beste
tilbudet om tolketje
nester for døve. De
fleste av disse årene

har jeg praktisert som fri lans tolk. Jeg har
utallige og gledelige erfaringer som tolk
i et yrke som ga døve større muligheter
til å være aktive i samfunnet sammen
med hørende. Men nå sitter jeg med en
erfaring som ikke bare er gledelig. Den
gjelder tolking til og fra skriftlig norsk.

Døve behersker i varierende grad skrift
lig norsk. Det gjør også hørende. Men
døve har langt større barrierer i forhold
til skriftlig norsk enn det hørende har.

Tolkene kjenner til dette. Noen døve,
kanskje med litt hørsels-rest, med
teoretisk og akademisk interesse og med
interesse for språk, har klart å tilegne
seg det skriftlige språket på en flytende
og ubesværet måte. Dette er fantastisk
når vi samtidig vet at døve ikke hører
det talte språket, og de har heller ikke
et skriftspråk på sitt førstespråk, som
er tegnspråk. Men det er likevel mange
døve som opplever at det er vanskelig
å forstå alt som er skrevet, og som også
synes det kan være vanskelig å uttrykke
seg skriftlig. De kan oppleve å få et
brev fra offentlige myndigheter og ikke
forstå innholdet. Da vil det gjerne være
naturlig å kontakte en tolk for å få brevet
oversatt til tegnspråk. Slik har døve gjort
fra begynnelsen av 1980-tallet og langt
ut på 2000-tallet. Så var det plutselig
slutt. Døve skulle ikke lenger ha retr

til tegnspråktolking fra skriftlig norsk.
Begrunnelsen for dette er ikke så lett å
forstå. Kanskje det kun er en økonomisk
begrunnelse - at man skal spare utgifter
til tolking? Jeg har hørt en begrunnelse
om at tolking skal avgrenses til samtaler
mellom to eller flere personer, og at det å
få oversatt innholdet i et brev ikke er en
samtale med en annen person, og derfor
skal døve ikke få hjelp til dette. Denne
begrunnelsen sier bare noe om det å
snakke direkte med noen, og det å kom
munisere indirekte. Den sier ikke noe om
hvordan døve ellers får løst sitt problem
med teksten de ikke forstår, eller brevet
de ikke klarer å skrive.
Dette kan få noen komiske utslag. Hvis
jeg som tolk, går sammen med en døv
eksempelvis på en flyplass, og det står en
forklaring på en skjerm om et forsinket
fly, eller en beskjed om sikkcrhetsbestem-
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melser, og den døve tolkebrukeren snur
seg til meg, og sier på tegnspråk: «Jeg
forstår ikke det som står her, kan du
oversette til tegnspråk?" Så må jeg si nei.
Jeg må si til den døve at han eller hun må
finne en eller annen hørende å snakke
med, så må den hørende bli bedt om å
lese det som står på skjermen, og da kan
jeg oversette det til tegnspråk. Et lignen
de eksempel som kanskje ikke er fullt så
morsom, er når en døv student sitter og
jobber med en oppgavetekst. Dersom han
eller hun er usikker på hva det spørres
om, kunne den døve tidligere be tolken
oversette til tegnspråk. Igjen må tolken
nå si: «Jeg kan ikke oversette til deg,
fordi du snakker ikke med noen andre
hørende». Da må den døve igjen hente en
hørende og be vedkommende om å lese
teksten høyt, slik at tolken kan oversette
dem. Vi kan også ta med oss et mer
trist eksempel. En døv står i en vanskelig
situasjon der ektefellen vil skilles og der
ektefellen har bestemt seg for å få skils
misse mot den døves ønske. Så kommer
det et brev med skilsmissebevilling. Den
døve forstår ikke helt innholdet i brevet.
Hun vil ikke be noen i familien om å lese
opp innholdet i brevet. Hun kontakter
tolken, men tolken sier: «Du må hente en
hørende som kan lese brevet for deg, først
da kan jeg tolke det til tegnspråk».
Det er mange tolker som har tolket
innhold i brev, oppgavetekster på skolen

og beskjeder på skjermer uten at en
hørende først leste dette opp. I de fleste
tilfellene gjør vi det helt automatisk, som
en ryggmargsrefleks. Det dreier seg om
oversettelse, om kommunikasjon. Men vi
skulle hatt trekk i lønna - hvis vi turte å
snakke høyt om det med NAV.

Døve trenger også tolking fra tegnspråk
til skriftlig norsk. Og her blir det også
store utfordringer. Om en døvblitt som
ikke behersker tegnspråk trenger en tolk
til å skrive det som blir sagt, slik at det
fremkommer på en skjerm, er det helt i
orden. Hvis en døv må skrive en viktig
søknad, en klage eller en skriftlig hjem
meoppgave er det ikke greit at tolkene
skriver på en skjerm det den døve selv
sier. Om den døve trenger hjelp med å få
oversatt til norsk skriftlig det hun eller
han sier på tegnspråk må det være en
annen person enn tolken som skriver på
tastaturet. Denne personen trenger ikke
å kunne tegnspråk. Dermed kan den
døve benytte en tolk, som oversetter til
norsk muntlig det den døve sier, slik at
den hørende (som ikke er tolk) kan skrive
ned det den døve sier. Noen døve har
foreldre, søsken eller venner som er hø
rende og som kan være behjelpelig med å
skrive ned en skriftlig melding. Men når
de ikke kan, eller den døve ikke ønsker
å bruke slekt og venner til dette, må de

Syn på ,alten

oppsøke et offentlig kontor. Dermed blir
det en yrkesgruppe i tillegg til tolken som
må hjelpe ti! med at brevet eller søknaden
blir formulert.
Døves rettsikkerhet er blitt svekket på
grunn av at NAV tolketjeneste ikke len
ger vil definere oversettelse eller tolking
mellom norsk skriftlig og tegnspråk som
en tolkemerode som dekkes av NAV.
Enkelte døve får problemer med å avlegge
eksamen, fordi det ikke er samordnede
regler på utdanningsstedene som sikrer
slik skrivehjelp eller en annen eksamens
form. Da må dette kunne sees på som
diskriminerende. Enkelte døve får ikke
forfattet en klage på et vedtak fordi det
blir fot slitsomt å måtte gå til et kontor
for å be en fremmed person om hjelp til
å skrive et brev, og i tillegg måtte gå via
rolk for at den personen som skriver skal
forstå hva som skal skrives. Dette svekker
rettssikkerheten for døve.
Jeg undrer meg over tre ting: Hva er
begrunnelsen for å fjerne avlønning for
en tolke- og oversettelsesmetode som har
fungert utmerket i alle år? Hvordan skal
man sikre at døve får skrivehjelp utenfor
tolketjenesten, eksempelvis ved skolegang
og når skriftlige søknader og klager skal
fremmes? Hvor hensiktsmessig er det
å legge opp til en mer kostbar ordning
der en yrkesgruppe må inn i tillegg til
rolkene for å oversette til og fra skriftlig
norsk?

Ødeleggende munnkurv?
Av Rune Anda

I mine år som dag
lig leder i Bergen
Døvesenter, og også
som styremedlem
i Norges Døve
forbund, har jeg
gjentatte ganger
fått informasjon fra
ansatte i begge oven

nevnte institusjoner om uverdige forhold
for deres ansatte, vel å merke de som
ønsket å varsle om skjevheter, og ønske
om å bidra til forbedringer. Felles bønn
fra alle «varslere» var at vi ikke skulle lage
oppstyr rundt det. Vår verden var liten,
og «sladrehanker>' kunne lett spores opp.
Frykt for oppsigelse hang i luften.

Jeg nevner kort to eksempler:
Hos Statped: Ansatte, især pedagoger og

de som arbeider i utadrettet virksomhet,
hadde meninger om hvordan man best
kunne bistå elevene i god kunnskaps
utvikling - spørsmålet var blant annet
hvilken kommunikasjonsmetode de
mente var mest hensiktsmessig for eleven.
Men de møtte motgang. Noen ansatte
reagerte og gjorde noe, men ble kalt inn
på teppet.

Hos NAV-tolketjeneste: Valg av hvilken
tolk som passer best for brukeren, med
hensyn til å kommunisere begge veier:
Tegnspråk til brukeren og avlese bruke
ren optimalt så oversettelsen til tale ble
mest mulig slik brukeren uttrykker seg.
Tolketjenesten i noen fylker tar slike
hensyn, men det finnes rolketjenester
der slike hensyn ikke er viktig. Protester
avvises helt.

Ellers generelt for mange tegnspråktol
ker: De tør ikke trykke på «Iikes» på
Facebook eller kommentere, der tolking
er tema. Ansatte og frilansere som lønnes
av tolketjenesten har liksom ikke lov til
å delta i diskusjoner der deres jobbfelt
er tema. På et møte hos tolketjenesten
i Hordaland, med mange frammøtte
fri!anstolker, skal avdelingsdirektøren
ha «advaw> rolkene: «Jeg følger med på
sosiale medier hva dere skriver!»

Poenget mitt med innlegget er å si at
ansattes ufrivillige taushet er med på å
ødelegge helt for det alle ønsker: Fram
gang, rettferdighet, god utvikling - og
samarbeid også med brukerorganisasjo
ner.
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Ny leder for døvefotballen

Katrine Grindheim Søyland Terpstra er ny leder av Norges Fotballfor
bunds døvefotballutvalg.

Allerede i 2014 trakk Morten Sletten seg som leder av

døvefotballutvalget. I ett år har utvalget vært uten leder

og styret, men ved futsalmesterskapet i Stjørdal ble disse

valgt til å lede fotball og futsal for døve

Katrine Grindheim Søyland Terpstra -leder, Ingvild

Larsen Skjong - nestleder, Jostein Berstad - økonomian

svarlig, Bjarte Troland - DM og klubbansvarlig, Jan Inge

Raknerud - barne og ungdomsansvarlig, Anine Johannes

sen - styremedlem og Kristine Netskar Trobe - styremed

lem.

Døveutvalget har også opprettet en egen organisasjon,

kalt Norsk Døvefotball. Da Norges Fotballforbund (NFF)

ikke anerkjenner landslagene for døve er det hensiktsmes

sig at Norsk Døvefotball brukes i landslags-sammenheng

slik at det kan søkes penger tillandslagsdrift fra diverse

fond og støtteordninger.

Landslagene satser mot VM
Både kvinne- og herrelaget satser mot VM i futsal som arran
geres i Thailand 20. - 28. november. Herrelaget har fått tilbake
tidligere landslagstrener Sjur Skeie Petersen. Kvinnelandslaget
har de samme trenerne som før, som kjenner laget og spillerne
svært godt.
Fordi NFF ser på landslagene for døve som breddeidrett, bidrar
de ikke med økonomiske tilskudd. Døveutvalget har derfor
opprettet en arbeidsgruppe som jobber målrettet med å få dette
endret. Inntil videre er landslagene derfor selvfinansiert. Døve
utvalget oppfordrer alle til å gi støtte til landslagene til deltakel
sen i Thailand, slik at egenandel for hver spiller kan reduseres.
Alt som kommer inn, vil deles likt mellom begge landslagene.
Bidrag kan sendes til kontonr: 9001.22.83783 - Norsk Døvefo
tball.
Landslagene trenger også sponsorer, så om noen kjenner firma
som kan være interessert i å sponse så ta kontakt på:
du@fotballdeaf.no

Internasjonale mesterskap
14. - 27. juni EM i fotball i Hannover, Tyskland.

04. - 12. juli VM i basketball i Taouyan, Taiwan.

20. - 25. juli EM i friidrett i Polen.

13. - 15. august EM i golf, Oslo!

20. - 30. august EM i bowling i Bologna, Italia.

06. - 12. september EM i bordtennis, Baden,

0sterrrike

20. - 28. november VW i futsal i Bangkok,

Thailand.

Norsk deltakelse
i EM i bordtennis?
Jan Roger Andersen er en hørselshemmet bordtennistalent fra
Stord. Han blir 15 år i august og er aktuell for EM i bordten
ning i september i Baden, Østerrike. Han er en av de beste
spillerne i sin årsklasse her i landet og har godt håp om å hevde
seg i Baden.

Til Bladet Sunnhordland sier han blant annet:
- Det blir veldig spennende å spille mot de beste seniorene i
EM, og se hvordan nivået er. Målet mitt er å vinne kamper, sier
gutten, som er den første som noensinne representerer Norge i
døve-EM i bordtennis..

Han har planen klar for hvordan han skal være i toppform til
EM starter. Blant annet skal han på treningsleir i Kina i tre
uker, en tur som er sponset med kr. 10.000 av bordtennisfor
bundet. Pappaen, Roger, er selv en toppspiller med fortid fra
Sverige. Derfor blir det også fire ukers trening i broderlandet i
sommerferien.
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TEGNSPRÅKTOLKETTEATER
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ .- ~

~ FOR Å BOOKE BILLETTER, SEND MAIL TIL: ~

~ GJESTESERVICE@DYREPARKEN.NO ~

l' KAPTEIN FRA KR 274,. PER PERSON (INKL. SERVICE- ~
l' SABELTANN OG GEBYR KR 25). BARN UNDER 3 ÅR GRATIS. ~

! JAKTEN PÅ DEN !
.' HUSK AT DE SOM HAR BILL. TIL KVELDS- .'l' MAGISKE ~
~ DIAMANT. FORESTILLINGEN, KAN BENYTTE SEG AV '"ll:-+- SPILLOMRÅDET BÅTBASAREN OG KAPTEIN +-
~ SABELTANNS VERDEN FRA KL. 20.00. ~

! SJEKK UT LINKEN UNDER MED DIV. VIKTIG !
I' 9. OG 16. JULI 2015 KL. 23.00 BLIR SHO- T •.'*' INFO. '"ll:-
.' WET TEGNSPRÅKTOLKET I KRISTIANSAND .'

~ DYREPARK. ;

! HTTP://WWW.DYREPARKEN.NO/KVELDSFORESTILLINGENE/KAPTEIN-SABELTANN- !
+- FORESTILLINGEN/. ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blir TEGNSPRÅKTOLKET og SKRI

elet om tleilaq .Olav - slaget 29. juli
. - :::::--..:..---- ."..:~~

Blir
Tegnspråktolket

på Den
Nationale Scene

i Bergen

29. august 2015
kl. 18.00
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 OSLO
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