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LEDER

«Hva skal du bli
når du blir stor?»

«feg skaljobbe for Døves Tidsskrift nårjeg blir stor»
sa jeg som 16-åring til mine foreldre og til lærere på
Sandaker videregående skole. I løpet av årene under og
etter videregående har jeg skrevet leserinnlegg, artikler
og reportasjer for blant annet Døves Tidsskrift - både
som privatperson, på mindre oppdrag eller gjennom
ulike verv. Og gjennom disse årene har jeg fått på
fyllende motivasjon av, og hatt mange interessante
diskusjoner med vår avgående redaktør Helge Herland.
Helge har i mange år gjort en viktig jobb for det nor
ske døvesamfunnet gjennom dette bladet, men hvem er
egentlig Helge? En reportasje om ham kan du lese på
sidene 20-21.

Det som har fått en stor plass i dette nummeret er Ver
dens Døveforbunds (WFD) verdenskongress som ble
holdt i sommer i Istanbul, Tyrkia. På sidene 4-15 kan
du lese om mennesker i ulike aldre som gjør en viktig
jobb for døvesamfunnet verden over, hva disse mennes
kene har til felles er at de har bestemt seg for et felles
mål og jobber for det daglig. Under verdenskongressen
diskuterte jeg aktuelle emner i verdens døvesamfunn
med ulike personer. En ettermiddag under en hektisk
diskusjon realiserte jeg gledelig at alle rundt meg, i det
øyeblikket, var førstegenerasjonsdøve til forskjell fra
meg. En gang var det slik at de med mye meninger og
kunnskaper om tegnspråk og døvesamfunnet er døve
som er vokst opp med døve foreldre, besteforeldre eller
andre døve i nær slektskap. Og disse personene har
også hatt det uskrevne ansvaret å lære det videre til
andre døve. Jeg har en kompis som viser veldig lite in
teresse for arbeidet til NDF. Vedkommende har grønne
fingre og lever for gartnerskap, men som en trofast
medlem i NDF sitter vedkommende likevel med mye
kunnskaper og meninger om forbundet, vedkommende
er tredjegenerasjonsdøv. Så det spiller egentlig ingen
rolle om en er aktiv eller passiv medlem, eller om en
førstegenerasjons- eller femtegenerasjonsdøv.

Jannicke Kvitvær
redaktør

Det som er viktig her er at mennesker utvikler seg til
ulike individer gjennom en trygg oppvekst der hvor
tegnspråk er en sentral undervisningsspråk på skolene.
Min generasjon, som er generasjon L-97, fikk mulig
heten til å ha tegnspråk som et fag og å lære seg om
døvehistorien på skolene. Dette har kanskje ført til at
andre- og tredjegenerasjonsdøve med L-97-bakgrunn
ikke sitter med den samme ansvarsfølelsen som sine
forfedre? På side 16 kan du lese om verdens lærerkon
gress som handler om undervisningsmetoder. Videre
er det like viktig å lytte til folket og å tenke på hvem
som har retten til å representere døvesamfunnet og å
ytre seg om tegnspråk, på side 25 er det en artikkel
om "Deafhood", et begrep som kort forklart handler
om å forstå seg selv som døv og om felleskapet døve og
hørselshemmede har overfor døvesamfunnet.

«Hva skal du bli når du blir stor?» er et spørsmål mange
har fått og kanskje fremdeles får. Jeg har svart mye
ulikt på dette spørsmålet. Jeg har våget å drømme. Et
av de viktigste faktorene for å våge er å vokse opp med
valgmuligheter som senere danner en trygghetsfølelse
som voksen. Jeg er derfor veldig glad å være på plass i
Norges Døveforbund som den nye redaktøren for bla
det, det å skrive ligger i min interesse og jeg kommer
til å prøve meg frem med nye ideer som jeg håper dere
vil like. I dette nummeret er det en ny side som heter
"Jeg deler...", dette er en side hvor jeg som redaktør
og dere som lesere kan dele ulike tanker, opplevelser
eller nyheter.

Til slutt vil jeg takke dere alle for gratulasjoner. Jeg
gleder meg til å jobbe sammen med dere, det er allere
de flere spennende utfordringer og oppdrag som jeg ser
fram til. Og husk at hvis du sitter med en drøm eller et
mål så gå for det, det er slik du blir kjent med deg selv.
Kanskje erfarer du at det ikke er noe for deg likevel,
men da vil du alltids finne nye interesser på veien!
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Tyrkia dyktig vertskap for WFO
helge.herland@doveforbundet.no

Generalforsamling med språklige utfordringer
- Vi foreslår at Døves Dag bytter navn til Deaf Pride, argumenterer den franske representan
ten fra talerstolen til WFDs generalforsamling i Istanbul. Det er tirsdag 28. juli klokken 09
og generalforsamlingen skulle egentlig vært avsluttet i går, men sakene tar tid på et møte der
forhandlingene skjer på internasjonalt tegnspråk.

Kongressenteret i Istanbul er en flott bygning som kunne tatt imot langt
flere enn de 800 deltakerne. Det var et svalende og behagelig sted å opp
holde seg når gradestokken ute på det verste holdt 37grader.

DeafPride? Ja, det kan oversettes til norsk som Døv Stolthet, at
vi er stolte av døves kultur og tegnspråk. Uttrykket brukes blant
annet av homofile og andre skeive, Oslo Pride er for eksempel
en festival for denne gruppen som samler tusenvis av deltakere
hvert år. Det er lett å forstå den gode meningen i forslaget til
Frankrikes Døveforbund, men også lett å skjønne at mange
tviler, spesielt blant representantene fra ikke-Europeiske land.
Det kommer alternative forslag. Det skal stemmes på de ulike
forslagene og vi ser at usikkerheten blant delegatene brer seg i
salen. Ikke alle behersker den internasjonale kommunikasjonen
like godt. Men alternativet er bruk av nasjonale tegnspråktolker
og det er det ikke så mange land som har. Hva som ble vedtatt?
Det skal fortsatt hete Døves Dag, men de landene som ønsker
det kan gjerne bruke Deaf Pride som undertittel.

Ellers gjenvalgte generalforsamlingen enstemmig australieren
Colin Allen som president for fire nye år. Joseph Murray fra
USA (og Al) vant kampen om å bli nestleder ganske klart mot
engelskmannen Terry Riley. Det ble sterk nordisk representa
sjon av styremedlemmer: Vår egen Hanne B. Kvitvær tar fatt
på sin fjerde fireårsperiode, Kaisa Alanne, Finland ble gjenvalgt
til sin andre styreperiode og Kasper Bergmann, Danmatk blir
nytt styremedlem - ja, han er sønn av Asger. Wilma Newhoudt
Druehen fra Sør-Afrikas Døveforbund ville blitt gjenvalgt i
styret, men det ble oppdaget at landet ikke hadde betalt med-

lemskontingenten til WFD, dermed kunne hun ikke velges.
Da representantene likevel ville ha med et styremedlem fra
Afrika, viste de storsinn ved å overlate valget av representant til
verdensdelen selv.
Noe av det gledeligste på generalforsamlingen og kongressen
var at det deltok representanter både fra Sør-Korea og Nord-Ko
rea. De hadde egne møter, samtaler og sosialt fellesskap. Døve
klarer altså det som hørende politikere ikke klarer.
Representanter fra Sveriges Dovas Riksforbund på generalfor
samlingen etterlyste hva som er gjort med deres forslag for fire
år siden om et eget symbolflagg som døve fra hele verden kan
samles om. De fleste land var den gang enige om et felles flagg,
men ikke det flagget som våre naboer da presenterre. Det fran
ske døveforbundet kom med et konkret forslag til flagg. Og så
gikk debatten og tiden - og ny usikkerhet blant de 74 landene
om hva det skulle stemmes over. Bare 74 land som deltok? Ja,
WFD har 132 medlemsland og at bare litt over halvparten
deltar på generalforsamlingen bør vær et tankekors. "Det er
for dyrt for mange land å delta hen>, sa en afrikansk leder. Og
flagget? Det ble opprettet en komite som skal arbeide for å legge
fram flere forslag til aktuelle flagg, som i god tid før neste gene
ralforsamling skal diskuteres, før endelig vedtak i Paris i 2019.
For Paris blir verter for generalforsamlingen og kongressen om
fire år. De vant en spennende avstemming mot Hongkong med

Presidenten i det franske døveforbundet viser flagget som de på generalfor
samlingen foreslo som samlendeflaggfor døve i hele verden.
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Forbundsleder Hedvig Sinnes og generalsekretær Bjørn A. Kristiansen var
norske deltakere på WFDs generalfårsamling i dagene før verdenskongres
sen åpnet.

stemmetallene 38 mot 35. Franskmennene lovet at de vil jobbe
for å finne penger til at alle medlemslandene får mulighet til å
delta på generalforsamlingen og kongressen - og at prisen for
vanlige deltakere blir rimeligere enn ved de siste kongressene.
Det er bra: for bare 1.000 deltok på kongressen i Tyrkia. Vi
syntes det var få med bare 2000 deltakere i Durban, Sør-Afrika,
for 4 år siden, men det var tross alt i Afrika. WFD bør evaluere
kongressene ellers er vi redd tradisjonen som begynte i Roma i
1951 snart har utspilt sin rolle. Stikkord for å få flere deltakere
bør være: rimeligere påmeldingsavgift, færre og bedre foreles
ninger og større vekt på kulturelle og sosiale tilbud.
Nå er ikke omtalen av generalforsamlingen rettferdig, fordi vi
kom til Istanbul for sent til å overvære behandlingen av regn
skap, handlingsplan og annet.

Kongressen med III forelesninger
Fra generalforsamlingen ble det bare en kort pause til åpnings
seremonien av den 17. verdenskongressen for døve. Vi telte ca.
20 nordmenn på kongressen. NDFs delegasjon var utvidet fra
de to som deltok på generalforsamlingen med fem ekstra: sty
remedlemmene Bjørn Stensvoll, Sonja Myhre og Rune Anda. I
tillegg deltok interessepolitisk medarbeider Sissel Gjøen, som nå
har permisjon og redaktør Helge Herland. De fleste av oss delte
nok Rune sitt syn på åpningsseremonien:
- Den varte i tre og en halv time og unnskyld at jeg sier det:
Det var en langdryg og kjedelig forestilling med kulturinnslag
av lav kvalitet, og med altfor mange taler der mye var konsen

trert om menneskerettigheter
generelt for funksjonshem
mede. Bare to personer skapte
intetesse med innhold og
utstråling: Colin Allen, WFDs
president og Liisa Kauppinen,
tidligere president. Det var
også kjekt å se bilder med til
bakeblikk på WFDYS siste 20
års aktiviteter, altså ungdoms
avdelingen til WFD.

Joseph Murray, USA, ble valgt til
ny nestleder i WFD-styret. Han
bor som kjent på Al i Hallingdal,
og så kan man lure på døveforbun
det i USA som nominerer en som
bor utenlands til dette vervet.

Apningen av WFD-kongressen fant sted i kongressenterets største hall, der
satt vi godt i amfi mens trommeslagerne vekket de døveste døve! På rad to
ser vi flere kjente norske ansikter.

Apningsseremoni med tyrkisk kultur i form av folkedans og tromming.

Så ble det fire dager med III forelesninger, fra klokken 9 til
18. Det vat deltakere fra alle verdensdeler på kongressen, til
sammen 100 land, samlet om kongressen motto: «Å styrke det
menneskelige mangfold".
President Colin Allen minnet om at det er 70 millioner døve i
verden. WFD har et stort arbeid foran seg for å skape tilgjenge
lighet og inkludering for alle. Bare ti prosent av døve i verden
kan lese og skrive. Han understreket at i arbeidet for døve skal
«Ingenting om oss, uten oss» være grunnleggende.

Menneskerettigheter og CRPD
CRPD gikk som en rød tråd gjennom mange av forelesningene.
CRPD? Ja, det er forkortelse av FN-konvensjonen, på engelsk:
Convention on the Rights of Person with Disabilities. På norsk:
Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funk
sJonsevne.
Trenger vi en slik konvensjon spør noen? Ja, vi har flere viktige
FN-konvensjoner som forbyr diskriminering av ulike grupper,
det er nok å nevne betydningen som konvensjoner mot diskri
minering av kvinner, rase, barn, seksuell orientering og urfolk
har. Hvordan bevisstheten rundt disse gruppene har ført til en
holdningsendring gjennom år. For bare 50 år siden skammer
mange døve seg over sitt eget språk. Nå slår FN fast at nasjo
nale tegnspråk skal likestilles med nasjonale talespråk!
Konvensjonen inneholder 50 artikler som forteller om de ret
tighetene funksjonshemmede skal ha. I forarbeidet til konven
sjonen gjorde WFD med Liisa Kauppinen i spissen en kjem
pejobb. De klarte å få med døves spesielle situasjon i flere av
artiklene. Blant annet sies det altså at de nasjonale tegnspråkene
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i verden skal likestilles med de talte språkene. Det slås fast at
døve har rett på tilgang til språk og kultur, rett på informasjon
og en profesjonell tolketjeneste med mer.
Konvensjonen ble vedtatt i FN allerede 13. desember 2006.
Men Norge ratifiserte (godkjente) avtalen først 7 år etterpå,
i 2013. Hvorfor så mange år? Jo, fordi det poliriske og byrå
kratiske systemet i Norge jobber langsomt og nøyaktig, der
særlover, praksis og innarbeidede ordninger blir veid opp mot
det som står i CRPD. I land med andre styresett underskriver
de konvensjoner mye raskere, men ofte uten at det får noen
praktisk betydning. Hvilken betydning får CRPD for døve og
andre funksjonshemmede i Norge? På kort sikt, trolig ikke så
mye - på lengre sikt og da snakker vi om de neste ti-tjue årene
kan det bety enormt mye.
Danmark er kommet lenger enn oss i arbeidet med CRPD.
Derfor var det spesielt interessant å følge forelesningen til Kas
per Bergmann.

Danmark og CRPD
Kasper Bergmann har ledet Danske Døves Landsforbund
(DDL) sitt arbeid med CRPD. Han fortalte at den danske
regjeringen ratifiserte CRPD allerede i 2009. To år etterpå
sendte regjeringen sin rapport til FN om hvordan situasjonen
for funksjonshemmede i Danmark var. Rapporten var, ifølge
Kasper, en skjønnmaling av hvor godt funksjonshemmede har
det i landet. Men FN-komiteen som vurderer hvert enkelt lands
rapporter stoler ikke på en statlig rapport alene. De ber om pa
rallelIrapport, det som mange kaller en skyggerapport, skrevet
av organisasjonene av funksjonshemmede. I dette arbeidet var
og er DDL aktive.
«Parallellrapporten beskriver den virkelige situasjonen for døve
i Danmark. Vi beskriver mange eksempler på at dansk lov og
praksis ikke følger konvensjonen. Dette måtte vi grundig doku
mentere overfor FN-komiteen», fortalte Kasper.
Han forklarte at døveforbundet i Danmark hadde flere saker
de ønsket å ta opp gjennom skyggerapporten, men det samme
hadde alle de andre organisasjonene av funksjonshemmede i
landet. Det var en lang, lang liste med misnøye fra de 33 or
ganisasjonene. I det første utkastet som ble skrevet til sekreta
riatet i FN fikk de tydelig beskjed om at listen måtte prioritere
mellom alle sakene. Danskene måtte skjære brutalt i rapporten
sin og stod tilbake med ti krav de ville ta opp med FN. Men
nei - også dette var for mange saker. I møte med FN-komiteen
fikk de legge fram bare de fem viktigste kravene. Det var harde
diskusjoner og vonde prioriteringer, fortalte Kasper. Han sa
videre i sin forelesning:

NDF-representant Sissel Gjøen på podiet med spørsmål tilforeleser Kasper
Bergmann, Danmark, om arbeidet med FNs CRPD-konvensjon.

«Vi var glade for å få med ett av våre krav: at døve barn med Cl
ikke har rett til opplæring på tegnspråk i Danmark er et klart
brudd på CRPD-konvensjonen».
Da de presenterte de fem bruddene på funksjonshemmedes ret
tigheter for komiteen var Kasper selv med. Han fremholdt det
viktige i at døve er synlige og aktive i hele behandlingen av sa
kene. Det ble en spennende tid etter møtet med FN-komiteen.
Hva ville de mene om kravene til de funksjonshemmede i Dan
mark. Gleden var derfor stor da FN gav medhold i at Danmark
bryter CRPD-konvensjonen gjennom at døve barn med Cl ikke
får tilbud om opplæring på tegnspråk.
«Det er sterkt å ha skriftlig fra FN at Danmark bryter mennes
kerettighetene til døve. Vi vil bruke denne uttalelsen for alt den
er verdt i arbeidet overfor danske myndigheter når det gjelder
ansvaret de har for dansk tegnspråk og opplæringen av barna»,
sluttet Kasper Bergmann sin lærerike forelesning.

Hvordan står det til i Norge?
«For Danmark tok det tre år fra rapporten ble levert til FN
komiteen og til de behandlet den. I Norge må vi nok vente
dobbelt så lenge. NDF samarbeider med FFO om parallellrap
porten som skal sendes FN i desember i år. Blir vi tvunget til å
prioritere sakene blir det tøffe diskusjoner hos oss også. Det er
klart at Norge bryter CRPD-konvensjonen både når det gjelder
tilgang til informasjon, kultur og tolketjeneste for døve, bare
for å nevne noe», sier Sissel Gjøen i en kommentar. Hun er
interessepolitisk rådgiver for NDFs arbeid med CRPD.

Vanskelig situasjon i araberlandene
Med III forelesninger, som skjedde parallelt i fire saler er det
umulig å gjengi alt, men med god hjelp av Rune Anda og Sissel
Gjøen kan Døves Tidsskrift gi korte innblikk i flere av foreles
mngene.
Hend AI-$owaier fra Saudi-Arabia tok i sin forelesning ut
gangspunkt i CRPD artikkel 24,2 om retten til utdanning - og
retten til profesjonell tegnspråktolk for å oppnå tilgjengelighet i
samfunnet.
I mange arabiske land blir døve nektet å bruke tegnspråk. Døve
møter barrierer innenfor utdanning, helse og økonomi, sa hun
blant annet. Myndighetene vil ikke anerkjenne tospråklighets
filosofien, de mener at døve bare skal lære seg landets tale- og
skriftspråk. For eksempel
går døve til legen uten å
forstå hva legen sier. Hun
fortalte videre at Cl også
er kommet til de arabiske
landene, og også der sier
legene at med Cl kan de
døve barna klare seg uten
tegnspråk. Døve kvin
ner og jenter er gruppen
med færrest rettigheter og

Det var 8 hovedforelesere,
her er Hend Al-Showaierfra
Saudi-Arabia. Hun snakket
om menneskerettigheterfor
døve i de arabiske landene. Til
sammen var det 111 foreles
ninger i løpet av de 5 kongress
dagene.
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mest utsatt for diskriminering, ikke bare i arabiske, men også
i afrikanske land understreket hun. Avslutningsvis uttalte hun
at døve selv må kjempe for endringer i samfunnet, ingen andre
gjør det og at nøkkelen til fremgang for døve ligger i at de får
utdanning - og bedre utdanning enn i dag.
I sin forelesning nevnte hun forholdene for døve i Palestina og
spesielt situasjonen for de som bor i Gaza. Døve der har ingen
tilgang på informasjon, mange er husløse etter bombingen og
de lever i stor nød, sa hun. Et tankekors for NDF som i flere år
drev bistandsarbeid for å bygge opp et døveforbund i landet.
Da pengene fra Atlas-alliansen ble stoppet, stoppet også arbei
det fra NDF, men har ikke NDF fortsatt en ansvar for døve i
det krigsherjete landet?

Deltakere fra Saudi-Arabia. Litt uvantftr oss å se tegnspråk uten

bruk av munnstillinger.

Tegnspråk bak ansiktsslør
Som et apropos til Hend AI-Sowaier sin forelesning om dis
kriminering av arabiske kvinner må det nevnes at vi traff seks
andre kvinner fra Saudi-Arabia. De var alle kledd i heldek
kende hijab og ansiktssløret som kalles niqab, der bare øynene
er synlige. Ikke så praktisk når man bruke tegnspråk, tenkte vi
og måtte prøve en prat med dem.
- Hei, jeg kommer fra Norge og skriver blad for døve, jeg heter
Helge. Hvor kommer dere fra?
- S-a-u-d-i-A-r-a-b-i-a, bokstaverer en av kvinnene imøtekom
mende.
- Tegnet for Saudi-Arabia er slik! Og så viser hun pekefinger og
langfinger sammen som føres opp til pannen med to lette slag.
- Er det ikke vanskelig å prate sammen uten å se munnen?
- Nei, ingen problemer. Vi prater lett sammen og trives godt på
kongressen hvor vi lærer nye folk å kjenne og får impulser fra
nye tegnspråk.
- Er det mennene som styrer i Saudi-Arabia?
- Nei, vi kvinner er sterke. Her på kongressen er vi kvinner i
flertall og bare to menn, en av hovedforeleserne kommer også
fra vårt land og hun er kvinne, forklarer den svartkledde.
Like etter kommer en av mennene fra landet. Han går kledd i
t-skjorte og shorts og kunne vært tatt for en hvilken som helst
amerikaner - og i hans tegnspråk brukes selvsagt både munn
stillinger, øyne, mimikk, kropp, hender og ellers alt som inngår
i et rikt språk.

Iran, mangel på demokrati?
15 demonstranter fra Iran markerte seg i korridorene på kon
gressenteret ved å vise misnøye med lederen og nestlederen av

Irans Døveforbund. Disse er ikke demokratisk valgt, men ut

pekt av myndighetene i Iran, hevdet de. Demonstrantenes krav
var at WFD kontrollerer og følger opp det arbeidet som gjøres
av døveforbundet i landet.

Japans Soya Mori var en annen av hovedforeleserne, hans tema presenter
te en undersøkelse av døves levekår i by og bygdpå Filippinene. Her blir
han gratulert for en fin fremføring av Finlands Døveforbunds Markku
Jokinen.

Fattige døve på Filippinene
Soya Mori, Japan, foreleste om en undersøkelse han har
arbeidet med i Filippinene. Målet var å finne ut om døve har
dårligere lønnsforhold enn hørende - og om døve som bor i
byene har bedre lønns- og levekår enn døve på landsbygda.
Han undersøkte forholdene i byen Manilla og på bondelandet
Rosaros.
10 prosent av befolkningen på Filippinene betegnes som fattige,
mens hele 40 prosent av funksjonshemmede lever i fattigdom.
Og ikke bare det: døve har tre ganger høyere fattigdom enn
blinde og bevegelseshemmede, sa han. Det fødes langt flere
døve på landsbygda enn i byene. Han fant store forskjeller mel
lom by og bygd. Døve i byene har det best, - døve i distriktene
har mye vanskeligere for å få jobb.
Manglende skolegang er den største barrieren for døve for å få
jobb og stabil økonomi. Funn i hans undersøkelse viser at om
man forlenger grunnskoleopplæringen med bare ett år ville det
senere gi en inntektsøkning på 24 prosent. Kvinner har det mye
verre enn menn, derfor må det tas et krafttak på utdanningssi
tuasjonen og kvinnene må hjelpes fram både i skole og yrkesliv,
understreket Mori.
Hvordan er situasjonen i Norge? For eksempel: Hvor mange
døve i yrkesaktiv alder har jobb? Hvor stor er den gruppen døve
som tidlig lønnes med NAV-midler og den økende gruppen
som jobber deltid? Hvordan er levekårene deres? Og hvor mye
taper disse gruppene med tanke på fremtidig alderspensjon?

Situasjonen i utviklingslandene
Njelekela Ashura Michael, Kenya, er en av disse afrikanske
kvinnene som har evnen til å trollbinde forsamlinger. Hun ville
først avlive en myte: utviklingsland er ikke nødvendigvis fattige
og de finnes ikke bare i Afrika, men også i andre verdensdeler.
Hennes foredrag tok for seg hvordan WFD kan samarbeide
med døveforbundene i utviklingslandene for å bedre døves
situasjon.
Hun utrykte skepsis til private organisasjoner som jobber i
utviklingsland og mente at det ofte var for dårlig kontroll med
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Hovedforeleser fra Kenya: Njele
keia Ashura Michael snakket om
døves situasjon i utviklingslandene.

økonomien, «det er mange
mellommenn, mange skal
ha en del av pengene og lite
kommer fram til grasroten»,
sa hun. Hennes budskap var
sterkere nasjonale døvefor
bund og dyktigere døve ledere.
Døve ledere i Afrika trenger
gode forbilder og rådgivere
(mentorer) . Kontakten med
det offentlige er vanligvis dår
lig, fordi døve ledere man
gler kunnskap, de har ikke
autoritet og tro på at de kan
representere gruppen sm.
Den døve juristen fortalte at

ingen døve i Afrika får arbeid innen den offentlige forvaltning.
Bare ti prosent av døve får skolegang. Informasjon gjennom
tv og sosiale medier er begrenset. Mange døve blir fengslet på
grunn av misforståelser. Døve kjenner ikke rettighetene sine.
De fleste afrikanske land har ratifisert CRPD, men det betyr
ingenting for den praktiske hverdagen til folk.
Njelekela refset WFD for at så få afrikanske land deltok på ge
neralforsamlingen og kongressen. De nasjonale døveforbundene
har ikke råd til å komme her, men lederne der sulter etter kunn
skap og ny inspirasjon - og ikke minst: situasjonen til kvinnene
i utviklingsland må løftes opp og fram, formante hun.

Fire gode venner på tur i byen, fra venstre Rune Anda, Mari Hoel,
Dimby og Sissel Gjøen. Dimbyerforbundsleder på Madagaskar og NDF
betalte hans reise og oppholdpå generalforsamling og kongress.

Misjonsselskapet raserer døveskolene
NDF dekket reise- og opphold for Madagaskar Døveforbunds
representant og det var som så mange ganger tidligere Dimby
Raberanto Sambiniaina. Han deltok på sin fjerde verdenskon
gress. Vi spurte hvordan det står til med døve på Madagaskar?
- Takket være økonomisk støtte fra Norge klarer vi å drive
Døves Hus i hovedstaden Antananarivo. Vi mottar ikke statlig
støtte til vårt arbeid for døve i landet, derfor sliter vi. Vi har
bare ansatt en sekretær i forbundet og da er det begrenset hva vi
kan gjøre. Selv er jeg ulønnet forbundsleder.
- Hvor mange foreninger er tilsluttet forbundet?

- Vi har 16 døveforeninger, men jeg må nok si at bare de
fire-fem største foreningene driver aktivt arbeid. Du må også
skrive at vi er svært bekymret for døveskolenes fremtid. De syv
skolene, som støttes med midler fra Det Norske Misjonssel
skap vil nedlegge internatdriften. Misjonsselskapet vil heller
samarbeide med myndighetene om å inkludere elevene i skolene
der de bor. Vi døve vet at dette ikke kan fungere godt, men de
hørende forstår ikke hvor viktig tegnspråk er for barnas lærings
og sosiale miljø.
Dimby fortalte at det på Madagaskar er 35 tegnspråktolker,
men staten betaler bare for bruken av to av dem - de andre
tolkene må betales av døve selv.
- Hvordan er arbeidsmarkedet for døve?
- De som har utdanning får seg ofte arbeid, mens andre sliter.
Verst er det for kvinner som har vanskelig for å komme inn på
arbeidsmarkedet.

De 8 hovedforelesningene først på dagen trakk fulle hus. Etterpå måtte
man velge åfølge en av fire forelesninger som gikk samtidig.

Større helseproblemer blant døve
Johannes Fellinger og Martin Gebetsberger, Østerrike, fortalte
om en undersøkelse de har gjort om helsesituasjonen for døve
i flere land. Felles for døve i ulike land er at de vet mindre om
egen helse og helsespørsmål enn hørende. I USA kjenner dob
belt så mange hørende som døve til hvilke symptomer hjerte
infarkt har. Mange hørende får denne informasjonen gjennom
radio, tv, nett og aviser. I Afrika er det fortsatt stor uvitenhet
om aids.
I Østerrike arbeider de for å gi mer informasjon, på tegnspråk,
de har opprettet eget helsesenter for døve - og de har tolketje
neste. Men som foreleserne sa: «Selv med tolk ved undersø
kelser og behandling hos lege mister døve mye informasjon».
Døveforbundet i Østerrike har laget en egen handlingsplan for
å øke døves bevissthet på egen helse. Blant annet arrangeres en
årlig helsedag i hele landet, det arrangeres kurs - blant annet i
førstehjelp, det holdes foredrag og lages informasjonsvideoer.
Foreleserne pekte på CRPDs artikkel 25 som sies ar ingen skal
diskrimineres i forhold til landets helsetjenester. De oppfordret
landene til å bruke FN-konvensjonen som et verktøy for å bedre
døves helse.

Eldre døves situasjon
Anja Hiddinga. Nederland, fortalte om eldre døves situasjon i
treskolandet. Hun innledet med å si at eldre døve er en spesiell
gruppe i døvesamfunnet fordi de fleste har opplevd språklig
diskriminering, de har vokst opp i en tid da synet på tegnspråk
var negativt. Forskning viser at det er en sårbar gruppe, med
større grad av psykiske problemer. Tegnspråkmiljøet er veldig
viktig for denne gruppen, understreket Anja.
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Tradisjonen tro arrangerte Døves Nordiske Råd «Vikingaften», der de in
formerte andre land om det mer enn 100 år gamle samarbeidet: Norden.
Da vanker det også smakebiter av de sterkeste nordiske Vtkmgdrapene.

Hun informerte om det store senteret de har i Nederland, som
heter De Gelderhorst. Senteret har plass til 175 døve og har 100
på ventelisten. Det er et boliglag der folk bor i egne leiligheter,
de velger selv om de vil lage egen mat, om de klarer alt husstell
selv eller om de vil gjøre bruk av de fellestjenestene og sørvisen
senteret gir. Det er også egen avdeling for eldre som trenger
ekstra omsorg og pleie.

Anja la fram resultater fra en undersøkelse i landet som viste
at de Beste eldre vil bo hjemme lengst mulig. Dersom en fysisk
ikke klarer seg alene er det greit å Bytte til et sted man får hjelp.
Vi vil tro at det samme gjelder for eldre i Norge. For eldre døve
i Nederland gir det trygghet å vite at det finnes et sted å Bytte
til om de må, og at dette stedet har tegnspråkmiljø.

Debra Lynn Russel, Canada, foreleste om bruk av teknologi for
å redusere isolasjon blant eldre døve.
Hun har ledet et prosjekt med 23 deltakere mellom 60 - 93 år.
Eldre døve i Canada bor ofte spredt, de har liten kontakt med
familie og få av dem bruker bildetelefon for eksempel gjennom
tolketjenesten.
I sin undersøkelse kom det fram at de Beste foretrekker
tilstedetolk, men hvis man må bruke bildetolk så fungerer

Tre nordiske veteraner som er æresmedlemmer av WFD: Lars Ake
Wikstrøm, Sverige - Liisa Kauppinen, Finland - Knut Søndergaard, .
Danmark. Om det er den nordiske drikken som holder de så spreke fikk VI

ikke bekreftet.

tolking gjennom iPad best. Den er mest brukervennlig. Hen
nes erfaring er også at godt voksne gir opplæring til eldre i ny
teknologi, for unge veiledere har ofte liten tålmodighet eller de
går for raskt fram.
Resultatet blant de 23 deltakerne var at alle ble brukere av
iPad, noen bruker den så mye som fire timer daglig. Bruk av
hjelpemiddelet gav bedre kontakt med venner og familie og for
mange ble det en aha-opplevelse om hvor mye kunnskap man
kan få gjennom iPad. Canadas Døveforbund driver utleie av
iPad, men ellers var det mange som kjøpte sin egen - eller det
ble en populær julegave fra familien til den døve.

Dobbel straff å være døv
Linda Dornay og Tracey Steiner, Australia, presenterte en fore
lesning som fortalte om situasjonen til døve fanger i Australia.
Deres forskning viser at døve fanger går glipp av mye informa
sjon. Der hørende fanger tilegner seg informasjonen gjennom
talespråk, får døve fanger så å si null informasjon. Det gjør noe
med soningsforholdene for døve. Selv når døve fanger av og
til får tegnspråktolk går tolkingen ofte over hodet på fangene.
Dårlige språkkunnskaper og allmennkunnskaper gjør at de
ikke henger med på simultantolking.
Døve som blir dømt får en dobbel straff. De blir aldri fri fordi
døvesamfunnet blir kjent med saken og viser liten vilje til forso
ning etter at fangene slippes ut. Det oppleves på en måte som
«livsvarig fengsel», fordi døve ikke har samme muligheter som
hørende: å Bytte til et annet sted der ingen kjenner dem. Et
tankekors for døvemiljøet i Norge også.

Språk er en kritisk faktor for psykisk helse
Cathy Chovaz, Canada, ble døv 22 år gammel. Hun tok
utdanning som psykolog og har arbeidet med døve i mange
år. Canada har 350.000 døve, men landet er kjempestort med
enormt lange reiseavstander i distriktene. Det er derfor en I

utfordring å nå fram med tegnspråklig helsehjelp alle steder.
Cathy fortalte at en av fem i befolkningen får en psykisk lidelse
i løpet av livet. Hun poengterte at språk er en avgjørende faktor
i behandling av mentale sykdommer. Der har døve i Canada
de samme utfordringer som døve ellers i verden, tegnspråk blir
ikke anerkjent som andre språk - fornektelse av språket eller
en negativ holdning til tegnspråk kan gi store konsekvenser for
enkeltmennesker. Det fortalte hun gjennom å presentere seks
forskjellige døve pasienter hun hadde arbeidet med. Pasientene
var selvsagt gjort anonyme, men historiene hun fortalte var
sørgelig lik historier vi kjenner fra vårt eget land.

Omsvermet canadisk hovedftreleser Cathy Chowas etter sitt innlegg om
psykisk helse. Kollega Rune Anda ogjeg var enige om at hun holdt en av
de mest engasjerende innleggene på kongressen.
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Hun fortalte om barnet som bare fikk utdelt høreapparater med
beskjed til foreldrene at de måtte snakke klart og tydelig så ville
det går bra. Det gjorde det ikke.
En gutt som var født døv vokste opp med tegnspråk, men utvi
klet seg mye senere og annerledes enn andre. En psykolog, uten
kunnskaper i tegnspråk, undersøkte ham og konkluderte: «Han
er bare døv». Syv år gammel begynte han med selvskading.
Da kom de til vår avdeling og vi kunne raskt stille diagnose:
autisme, sa Cathy.
En jente som fikk Cl som baby. Hun utviklet seg bra og gikk
på skole med hørende. Det fungerte godt med talespråk, tilsy
nelatende en suksesshistorie. Da jenta ble ungdom flyttet hun
til en annen by for å studere ved et universitet. Hun fikk ingen
venner på universitetet. Jenta begynte med dop, sluttet studiene
og utviklet en dyp depresjon. Jenta hadde store identitetspro
blemer. Gjennom behandling kom hun med i en samtalegruppe
der hun møtte andre i samme situasjon. Hun kom inn på Gal
laudet universitet og hun lærte ASL. Da gikk det fremover.
Voksen kvinne som ble døv fem år gammel. Hun giftet seg med
en døv mann og fikk hørende barn. Kvinnen endret gradvis sin
atferd. En dag kom mannen hjem og fant henne i hagen, helt
naken, der hun «sloss» med et tre. Hun ble henvist til psyko
log og tolk ble kalt inn- men tolken klarte ikke å oppfatte hva
kvinnen sa. Chovaz fikk til en god kommunikasjon. Hun fikk
diagnosen schizofreni.
En 45 år gammel mann som ble fengslet fordi han forstyrret
trafikken på en bro. Han ble arrestert og fikk på håndjern fordi
han virket aggressiv. Tolk ble bestilt, men mens de ventet på
tolken begynte politiet likevel med avhøret. De skrev lapper til
hverandre. Richard svarte «ja» på alle spørsmål.
Chovaz fikk forklaringen: Mannen sa at han hadde jobbet tolv
år med å plasserer varer i hyllene i en matbutikk. Da han mistet
jobben ble økonomien ødelagt og han ble tvunget til å bo på
gaten. Han fikk panikk da han så politiet.
En kvinne på 75 år som ble forlatt av moren da hun var liten
og plassert på et hjem for utviklingshemmede. Der bodde hun
resten av livet. Hun fikk aldri undervisning. Døgnet var en ren
rutine: spise, se på TV og sove. Chovaz fant ut at hun ikke var
utviklingshemmet. Det ble gitt feil diagnose.

Utdanning
Peter Hauser, USA er godt kjent for mange i Norge. Han er
leder for studiene for døve ved Rochester institutt, et universitet

som fokuserer på teknologi.
Universitetet ligger i New
York og avdelingen for døve
har ca. 1.500 studenter
fra alle kanter av verden. I
Norge er Gallaudet universi
tet godt kjent, men Roches
ter har kanskje høyere status

Det tyrkiske døvefOrbundet var
svært dyktige arrangører og de
hadde en stor gruppe frivillige
som jobbet fra morgen til kveld.
En av disse var Fikret Tasko
paran som flyttet fra Istanbul
til Stavanger fOr mer enn 40 år
siden, men som fOrtsatt stiller opp
fOr fødelandet.

Som styremedlem i WFD var Hanne
B. Kvitvær på scenen som møteleder
både under generalfOrsamlingen og
verdenskongressen.

faglig? Peter snakket om global
utdanning for døve, forskning,
trender og temaer rundt dette.
Han informerte om et «brobyg
gerprosjekt» som hans institutt
jobber med, den de ser på språk
og kultur i et akademisk perspek
tiv. Han presenterte resultater fra
forskning som viser betydningen
av at døve barn (også de med CI)
får tegnspråk så tidlig som mulig.
Han understreket at man må få
bort mytene om at tegnspråk øde- -="""'"''--...,;;;.~~~--'

legger for talespråket. Talespråk

er i venstre hjernehalvdel, mens undersøkelser viser at tegnspråk
utvikles både i høyre og venstre hjernehalvdel, sa han.

Språk er nøkkelen for å utvikle handlingsfunksjon og tidspunkt
for å lære tegnspråk er derfor veldig viktig. Uten tegnspråk, har
vi ikke nøkkel for å komme inn i læringsprosessen og tilgang til
læring og erfaringsutveksling med andre. Gode kunnskaper i
tegnspråk gir gode kunnskaper i talespråk, det beviser forsknin
gen, hevdet han. For å utvikle et godt språk er det viktig med
gode døve rollemodeller som gir inspirasjon, evne til argu
mentering, motforestillinger og alt som er viktig for en sunn
utvikling for barna.

Fordelene med tospråkligmodellen tegnspråk og talespråk
(skriftspråk) git en sunn kognitiv utvikling, mentalt velbe
hag, flere døve rollemodeller, flere hørende medspillere og mer
samarbeid mellom partene. Prosjekter i ulike land som har
undersøkt undervisningen av døve viser ofte at det er for lave
forventninger til elevene - og at mindre bruk av tegnspråk gir
risiko for mangel på språkstimulering.

Teknologi
Melissa Malzkuh, USA, utfordret med å spørre «Hva er det
perfekte samfunn for døve»? Hvordan kan døve på beste måten
bruke tilgjengelig teknologi og hva er våre teknologiske frem
tidsvisjoner? Vi har allerede skype, twitter, facebook, Youtube
osv. Hva er neste skritt?
Vi skal ikke vente på at andre utvikler det nye, det skal vi døve
gjøre selv, nå!

Melissa kom inn på ansvaret dagens døve har for å overføre his
torie og kultur til neste generasjon og hvordan ny teknologi kan
utnyttes til dette. Hun viste hvordan 3D-teknologi kan brukes
til å utvikle animasjoner (tegnefilm) med naturlig tegnspråk.
Jeg må innrømme at jeg ikke helt klarte å henge med i svingene
i hennes forklaring av alt det tekniske, men resultatene hun
viste på storskjermen var imponerende. Hun viste oss en petson
med mange markører - i mørket kunne vi tyde disse matkørene
og forstå tegnspråk med enkelt budskap. Dette kan utvikles
videre med høytlesning, for eksempel eventyrfortellinger for
barn.
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«Det er vår tid nå - teknologien er her og vi kan utnytte den og
utvikle den til beste for døve, gjennom ulike plattformer som
web, film, app, kunst osv.

Tunghørtes verdensforbund - skrivetolking
Presidenten i Hørselshemmedes
verdensforbund Ruth P. Warick
(bildet) samlet stor interesse til
sin forelesning om verdensfor
bund og skrivetolking. Hun
fortalte at hun er president for
en organisasjon som har 40
medlemsland. Hun skrøt av
samarbeidet de har med WFD
og at de har opprettet et utvalg
som jobber med skrivetolking
der begge organisasjonene er
representert.

Simultan tolking er vanligst, de beste som skriver bruker enten
stenogtafi eller en type som heter velotype og kan oppnå en
hastighet med 250 ord i minuttet. En annen måte er å skrive
på vanlig PC, slik vi vet direkte-teksterne i NRK og TV2 gjør.
Hun fortalte at forskningsavdelinger på Rochester institutt i
USA jobber med en å få til en god og trygg metode for datao
versettelse fra talespråk til skriftspråk. «Jeg har hørt om tale
til tekst i 20 år, men har fremdeles til gode å se et system som
fungeren>, sa hun.
Ruth hevdet at stadig flere døve studenter bruker skrivetolk,
eller en kombinasjon av skrivetolk og tegnspråktolk. Ikke bare
selve skrivingen er gjenstand for utviklingsarbeid, men også
hvordan man skal presentere tekstingen mest mulig lese-venn
lig.
Presidenten for Hørselshemmedes verdensforbund fortalte at de
ved styremøtene alltid bruker skrivetolk og at de ser på WFD
sitt arbeid som et forbilde for deres eget. Hun gledet seg over
hvor langt døve er kommet med rettigheter for nasjonale tegn
sptåk og utdanning av tegnspråktolker.

Teknologi og tilgjengelighet
Hilde Haualand var eneste norske foreleser. Hennes tema var
tilgjengelighet og inkludering gjennom teknologi - idealer og
rettigheter, der hun sammenlignet videotolking mellom USA,
Sverige og Norge. I USA har døve rett til
funksjonelt likeverdige tjenester.
I Sverige er hovedfokus på tilgjengelighet
mens i Norge er det tolketjenesten og ikke
full deltakelse og tilgjengelighet som gir
grunnlag for tjenesten. Ikke et entydig
svar på hva som er best, men viktig å være
bevisst på hvem som skal eie og styre en
slik tjeneste. Det burde vært flere norske
forelesere, vi mener for eksempel at både
utviklingsavdelingen på Møller, Teater
Manu og NRK Tegnspråk ville vært til
inspirasjon og kunnskap for andre. Er vi
nordmenn for beskjedne?

Eneste norske ftreleser var Hilde Haua
land. Hun ftreleste om tilgjengelighet og
inftrmasjon gjennom teknologi.

Tegnspråk
Keiko Sagara fra Japan foreleste om tallsystemene for ulike
land i verden. Det var morsomt å se videopresentasjon av tegn
for tallene fra landene, for eksempel i Argentina der de bruker
talltegnene på hodet. Et annet eksempel er fra Alipur i India.
Der bruker de et helt spesielt system, skal man si 94 sier man
hundre minus seks for tallet.
Det skuffende var at det kun ble brukt amerikansk tegnspråk
av forelesere og ikke internasjonalt tegnspråk. WFD hadde ikke
satt opp internasjonal tegnspråktolk, noe de burde gjøre ved alle
forelesningene der foreleserne selv ikke brukte det. Våre fem
dyktige norske tolker var opptatt med å tolke andre forelesnin
ger som skjedde samtidig.

Politikk
Helene Jarmer, Østerrike fortalte om døve parlamentarikere
forskjellige steder i verden, hvordan døve kan gjøre politisk kar
riere og fungere godt i jobbene. Helene har vært forbundsleder
i Østerrikes Døveforbund i 20 år. Hun har sittet i parlamentet
siden 2009. Hun fortalte at politikerne i landet ikke kjente til
døves situasjon før hun selv ble valgt inn. Hun mente at dette
kan ha vært årsaken til at det ikke skjedde noen særlig fram
gang for døve i Østerrike.
Da hun engasjerte seg i å få gjennomslag for saker til beste for
døve forstod de andre politikerne mer og de åpnet for et mer til
gjengelig samfunn, blant annet ble teksting av tv-programmer
økt fra 35- til 70 prosent. Det ble åpnet for tegnspråktolking på
tv og tegnspråk i undervisningen av barn. Hun viste til goder
som døve har i USA og fikk de samme rettighetene innført i
Østerrike, blant annet billedtelefon, en bedre tolketjeneste og et
løft for gruppen døvblinde.
Helene fortalte at det er åtte døve parlamentarikere i verden.
Hun håper at de kan komme sammen og utveksle etfaringer
og vurdere hvordan forholdene kan forbedres for døve som vil
engasjere seg politisk. «Det vil lønne seg at døve blir aktive i
politiske partier både lokalt og nasjonalt. Gjennom påvirkning
og eksemplets makt kan vi raskere oppnå resultatene vi jobber
fon>, sa hun.

Kjønnsroller
Malin Johansson Kvitvær, Sverige, sin forelesning tok for seg
sosiale kjønnsroller og hvordan døvesamfunnet kan bruke teori
om sosiale kjønnsroller fordelaktig. Kjønn dreier seg som oftest
om gutt eller jente, men sosiale kjønnsroller er mer kulturelt
konstruerte og ikke nødvendigvis biologisk betinget.

Malin Johansson Kvitvær var en dyktigftreleserfra Sverige.
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På avslutningsseremonien stilte WFDs president Colin ALLen, fra
Australia med bunadfra Tyrkia, her sammen medpresidenten i Tyrkias
Døveforbund Ercument Tanriverdi og andre fra WFD-styret.

Malin nevnte eksempler som hvordan ulik adferd overfor gutter
og jenter skaper samfunnsnormer: «jenter har lov til å gråte når
de slår seg - gutter ikke». Normer handler om kritisk tenkning.
Kan disse normene som utvikles endres, spurte Malin retorisk.
For eksempel er en norm at alle skal være hørende, svarte hun.

Hun presemerte også et eksempel om sammenhengen mellom
snøbrøyting og lårhalsbrudd i Gavle kommune (Sverige). «Det
er flest menn i kjørebanen, her blir det brøytet først - kvinner
og barn på fortauet, her brøytes det sist. Kvinner er overrepre
semert (70%) når det gjelder lårhalsbrudd.»

Hvordan bruke det sosiale kjønnsperspektivet i døvesamfunnet?
Alle har ulike erfaringer. Vi har lett for å sette skille mellom
døve og hørende, men det er mange flere nyanser enn det. Døve
er forskjellige og det er mange måter å være døv på. Vi må ikke
bare se døve som en gruppe, men se mangfoldet, argumenterte
Malin.

Minoritet i minoriteten
Ege Karar og Kirsten Zah, Tyskland foreleste om sin forskning
på døve i Tyskland med tyrkisk bakgrunn. De har funnet ut
at det er mellom 2500 og 3000 døve med tyrkiske aner. De
fleste av disse identifiserer seg fortsatt med tyrkisk kultur, selv
om de er født i Tyskland. 13 prosem bruker tyrkisk tegnspråk
som sitt dagligspråk ute i samfunnet, mens det trolig er enda
flere som bruker tyrkisk tegnspråk i hjemmet. De fortalte om
en fotballandskamp for døve mellom hjemmelaget Tyskland og
Tyrkia. Det var storinnrykk av ryskere med tyrkisk bakgrunn,
slik at flertallet av de 7000 tilskuerne heiet på Tyrkia. Tyrkerne
vant 4-0. Etter forelesningen var det en deltaker fra Tyrkia som
fortalte at han så kampen på Tyrkias offentlige TV-kanal! Det
ble nevnt som et eksempel på hvor sterkr knyttet ryrkerne er til
hverandre.

Kvaliteten på tegnspråktolkingen
i Nederland
Maya De Wit, Nederland tok for seg kvaliteten på tegnspråk
tolkingen i landet, fra døves synspunkt. 190 døve svarte på en
undersøkelse hun gjorde, der hun spurte etter hva som er viktig
for ar tolkesituasjonen skal bli god. Av svarene fremgår blant

annet disse momentene: tolken må forsrå meg, jeg må forstå
tolken, jeg må stole på tolken, tolken må passe til situasjonen
i forhold til alder og kompetanse, tolken må kjenne temaet for
tolkingen og tolken må være involvert i døvesamfunnet.

Internasjonal tolking
Kongress-språkene var internasjonalt tegnspråk, tyrkisk tegn
språk og engelsk talespråk. Det er fascinerende å se utviklingen
på de internasjonale tolkene, de er svært dyktige. Det blir også
stadig flere døve som jobber som internasjonale tolker, flere av
dem er dansker og finner. De har fått tolkeutdanning.
Hvordan fungerer det med døve tolker? Et eksempel: På første
rad sitter en hørende dansk tolk, hun hører der som sies på
engelsk og formidler det videre på dansk tegnspråk til den
døve tolken på scenen som bringer det videre på internasjonalt
tegnspråk.
Det var fem dyktige norske tolker på kongressen, så vi nord
menn var heldige. Ellers var det kanskje ti andre land som
hadde egne tolker - resten av deltakerne var helt avhengig av
den internasjonale tolkingen.

Ros til arrangørene
Tyrkias Døveforbund skal ha ros som dyktige arrangører. Kon
gressenteret i Istanbul var en famastisk bygning, med hotel
linnkvartering bare noen hundre meter unna. Alt det tekniske
fungerte helt prima, ridsskjemaet i programmet ble fulgt etter
planen og sist, men ikke minst: Alle de frivillige som var hjelp
somme, blide og tålmodige med oss besøkende - og blam disse
fant vi en halvt nordmann og halvt tyrker: Fikret Taskoparan
fra Stavanger.
- Jeg flyttet til Stavanger i 1971, men hjertet mitt er fremdeles
knyttet til Istabul. Jeg er født her og da er det stort å få være
med å arrangere en verdenskongress i min egen by.
- Så du har beholdt kontakten med fødebyen?
- Ja, hver sommer må Billur og jeg en tur hjem. Noen ganger
kan det også bli tur til jul eller påske. Vi må beholde kontakten
med venner og familie.
Fikret jobbet som vakt i inngangsdøren og passet på at alt gikk
rolig for seg. Og det gjorde det, både inne på kongressenteret og
ute i byen. Vi merket ingenting til urolighetene vi kjenner fra
norske nyhetsoppslag om krigshandlinger og terror knyttet til
religiøse ekstremistgrupper i landet.

Istanbul er Tyrkias største by med ca. 15 millioner innbyggere. De
politiske urolighetene som harpreget landet de siste årene merket vi ikke
noe til, men trafikk-kulturen merket vi godt. FLere enn redaktøren ble
stille under taxiturene og respekten for fotgjengerfeltene er lik nuLL. Men
tyrkerne vi traffvar åpne og vennlige. Tyrkerne behersker engelsk dårlig,
men er suverene til å kommunisere medgester og kroppsspråk.
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Firat Kirmizgul i rød t-skjorte var leirsjeffor leiren og gjorde en flott
jobb.

Ungdom Foran Mangfold
Jannicke Kvitvær

Like før verdenskongressen var det verdens ungdomsleir i regi
av WFDYS (Verdens Døveforbunds Ungdomsseksjon). 12015
er det 20-års jubileum for WFDYS verdensleirer, det har blitt
arrangert totalt 14 leir på 20 år og leirene har funnet sted i ulike
land over hele verden. Ungdomsleirene blir automatisk plassert
uken før WFDs (Verdens Døveforbund) verdenskongress går
av stabelen og i samme land, så i år var ungdomsleiren i Tyrkia
og leirdatoen var 19-25 fuli. Leirområdet var i Istanbul og årets
leirtema var «Ungdom Foran Mangfold». WFDYS verdensleir
kan ta i mot tQ tilfiLe deltakere prJand, er det mange land som
melder seg på blir det to deltakere. Er det plass til flere kan
deltakerantallet økes til tre eller fire deltakere fra hvert land.
NDFU fikk sende to deltakere til årets leir, det var Julie Ane
Holst (21 år) fra Stavanger og Lars Petter Lindman (26 år) fra
Oslo. Julie er utdannet tømrer og satt tidligere i NDFU-styret,
hun jobber nå som ungdomssekretær i Stavanger Døves Ung
domsklubb (SDUK) ved siden av studiene. Lars Petter er nylig
ferdigutdannet som elektroingeniør og har jobbet flere år på rad
for NDFUs årlige sommerleir på Al.

Begge forteller at leiren var godt gjennomført til tross for man
glende iNformasjon fra den tyrkiske leirkomiteen i forkant av
leiren, men begge er enige i at leirprogrammet var interessant.
Julie forteller at det er imponerende at ungdommene i Tyrkia
klarte å gjennomføre en verdensleir til tross for nesten ingen
erfaring med leirarbeid tidligere. Lars Petter legger til: «det kom
tydeligfrem under leiruken at den tyrkiske leirkomiteen utviklet

segfort på kort tid. De skal være stolte over at de har vært verts
landfor en verdensleir, selvfølgelig ble leiren gjennomfØrt medgod
hjelp fra WFDYS-styret. Sammen med WFDYS-styret gjorde de

leiren minnerik for oss som deltok. Det var fint å være del av den
opplevelsen.». Både Julie og Lars Petter synes at spesielt dagen til
WFDYS og gruppeaktivitetene var mest gøy, men også turen
rundt Istanbul var kjekt å få med seg.
Alle WFDYS-leir har egne temaer og programmer som verts
landet står for, men en dag under leiruken tilhører WFDYS
styret. Dagen disponeres til å informere om WFDYS sitt arbeid
med fordypning på enkelte områder, som for eksempel men
neskerettigheter.
Julie forteller at det var bra at det var lite dødtid under uken, når
de hadde fri så kunne de nyte ekstra sovetimer eller bare prate,

og det var aldri for mye fritid så de kjedet seg ikke. Det var også
god variasjon i programmet, en god blanding av aktiviteter og
forelesninger. Både Julie og Lars Petter savnet workshop etter
forelesningene, bare en av tre forelesere hadde workshop.

Lars Petter forteller at før han deltok på leiren så tok han ting
for gitt. Leiren var plassert på et leirområde med personale som
tilhørte leirområdet, disse behandlet alle ved WFDYS-Ieiren
som mindreverdige. «Detføltes som fengsel. Vi fikk ikke lov til å
gå utenfor leirområdetfordi de som jobbet der på området så på oss
som hjelpeløse. Vi var hjelpeløse fordi vi er døve og det var forventet
at vi liksom skulle være takknemlige for alt mulig. Det synetpå
døve møter vi aldri her i Norge. Det var bra at WFDYS-styret
kranglet med dem gjennom hele uka, den tyrkiske leirkomiteen

lærte seg denne stå på-holdningen av WFDYS og torde jo å krangle
med dem tilslutt de også.» Lars Petter klager videre over den dår
lige leirmaten, mens Julie mener at leirmaten var ok: «Den var
spiselig, det var tross alt en leir og ikke et hotell. Leirområdet var
faktisk fint, det var deilig å kunne sitte ute og ikke bare sitte inne.»

Begge lærte mye gjennom gruppeaktivitetene: <<.feg lærte meg å
ta lederrollen, ogjeg lærte mye av andre lederpersoner. Min gruppe
byttet på lederpersoner under aktivitetene og det funket fint»
forteller Lars Petter som tilhørte gruppen «Grep> (grå). Julie
forteller at hennes gruppe byttet på å ha lederrollen, men at hun
var en av de som automatisk fikk ansvar for at gruppen skulle
fungere. Og det førte til at enkelte i gruppa etterhvert begynte å
forholde seg til det hun sa, og den erfaringen har fått henne til
å tenke at det er farlig hvor lett folk plutselig kan få makt og å
misbruke makt. Julie tilhørte gruppen «White» (hvit). «.feg lærte
å ha mer toleranse overfor andre kulturer. Det var interessant å

lære å kjenne folk fra enkelte land. Som de to fra Saudi-Arabia,
det var et søskenpar, en mann og en kvinne. Det var interessant å
se at mannen kunne sprade rundt i shorts, mens kvinnen ikke fikk
ha kroppskontakt med andre menn.» forteller Julie.

I år hadde leiren flere deltakerland enn noensinne tidligere i
WFDYS-historien. Totalt 58 land meldte seg på, tilstede var 49
land da 9 land ikke kunne komme på grunn av visumproble
mer. Av disse 49 landene deltok det for første gang i historien
deltakere fra blant andre Jordan, Saudi Arabia, Russland, Kina,
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De norske deltakerne Julie Ane Holst og Lars Petter Lindman på leirens
kulturkveld. Landeneflrpresentert noe fra deres kultur.

Paraguay, Republikkerr Tsjad, Georgia og Fiji. Julie og Lars
Petter fortelle at de stort sett om~ikk mye med deltakere fra
vestlige land, og av disse landene var det Best europeere. Men
de fikk også god kONtakt med deltakerne fra den asiatiske delen.
Begge pratet med alle under leiren og har lært enormt mye om
andre kulturer. Lars Petter kom i god kontakt med deltakerne
fra Mongolia og Sør Korea, mens Julie fikk god kontakt med
den ene deltakeren fra Indonesia.

Begge kjente til WFDYS og WFD før de dro på leiren, men
de fikk lære mer om historien, om hva organisasjonen jobber
for og hvordan de jobber. «Vi fikk utfyllende informasjon om

organisasjonen. Det er en viktig organisasjon å kjenne til ogjeg har

fått motivasjon til å jobbe videre med vårt arbeid i SDUK, NDFU

og Norge.» forteller Julie. Lars Petter fortsetter tankefull: «jeg

synes at YOM-systemet i WFDYS er interessant, jeg kjente ikke til

det systemet. NDFU erjo YOM ogjeg tar det som en selvfølge, men

det er mange land som fremdeles ikke er YOM De vet ikke engang

hva det er.»

YOM betyr ungdomsorganisasjons medlemskap hos WFDYS.
Systemet ble tatt i bruk i 2011, NDFU ble medlem i 2013. Som
medlemsland hos WFDYS har Norge blant annet stemmerett
under generalforsamlingene til WFDYS.

På spørsmålet om hvorfor de ville delta på denne leiren fortel
ler Lars Petter at han hadde lyst til å prøve noe nytt: <jeg har

tidligere hørt mye om WFDYS. Jeg hadde lyst til å delta på noe

internasjonalt som jeg kunne få noe ut av, både sosialt ogfåg

lig. Tidligere harjeg bare vært medpå nordiske ungdomsleir så

en verdensleir var en sjanse jeg ville få med meg.» Julie nikker
enig: «Det er nå eller aldri, dette er noe alle må oppleve!». Julie
fortsetter, «det var en forelesning som skapte hektiske diskusjo-

Julies gruppe i full aktivitet.

ner, og det sitter i megfortsatt. Temaet normkritikk (av Malin J.
Kvitvær red. anm.), på en verdensleir medflere ulike kulturer så

er det veldig interessant å se hvor ulikt folk tenker om mange ting.

Wo.rkshopet som ble gjennomført skapte voldsomme debatter mel

lom deltakerne, leiren besto jo av et sterkt mangfold, men vi alle

respekterte hverandre ettersom vi hadde lært hverandre å kjenne.

Det er et viktig tema som passerfint å diskutere på slike verdens

leirer, det bidrarjo til atfolk våger å tenke selv.»

Lars Petter sin gruppe (Grå) endte på 8. plass og Julies gruppe
(Hvit) endte på 1. plass, poengutdelingen under leiren besto
av å gi poeng til grupper som kom tidsnok til programmet, og
minuspoeng hvis gruppene manglet personer når programmet
skulle begynne. Samt poeng for samarbeid og kunnskap under
gruppeaktiviteter og andre utfordringer. Gruppeoppgavene be
sto av fysiske aktiviteter, men også hjernetrim som å løse gåter
og å svare på spørsmål. En typisk leirtradisjon som er hentet fra
nordiske leirtradisjoner, det er en fin og morsom måte å skape
samhold på.

Fakta:
WFDYS har trEi! leirgrupper:
• WFDYS Ungdomsleir: 18-30 år.
• WFDYS Juniorleir: 13-17 år.
• WFDYS Barneleir: 9-12 år.
Alle leirgruppene arrangeres hvert fjerde år.

Norge og NDFU var vertsland for WFDYS Juniorleir i
2009.

Tidligere WFDYS ungdoms/eir:

Østerrike 1995, Australia 1999, Canada 2003, Spania
2007, Sør Afrika 2011 og Tyrkia 2015.

Tidligere WFDYS Junior/eir:

Irland 1997, Portugal 2001, Sverige 2005, Norge 2009
og Italia 2013.

Tidligere WFDYS barneleir:

Danmark 2006, Venezuela 2010 og USA 2014.

www.wfdys.org
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Jannicke Kvitvær

Verdens ungdomsgeneralforsamling
og ungdomsdag 20 15

Også ungdommene kan bestemme! WFDYS er Verdens Døveforbunds Ungdoms
seksjon og har eksistert siden 1987. Hun som sto i spissen for WFDYS arbeidsgruppe

i 1987 og ledet gruppen i en periode på fire år er Tarja Wroldsen, en finner som bor
i Norge. WFDYS setter ungdomssaker på dagsorden og bidrar til at ungdomsper

spektiver blir tatt med i WFD.

1. Representantenefra NDFUAndre Bjørn Røine (leder) og Martin
Berhovde (nestleder).

Samtidig som WFD hadde sin generalforsamling hadde
WFDYS sin generalforsamling i Istanbul, norske Andre Bjørn
Røine og Martin Berhovde var på plass fra NDFU. De to kom
med løpende oppdateringer fra generalforsamlingen på NDFUs
facebooksider.

30 nasjonale ungdomsorganisasjoner satt i salen med stem
merett, ytterligere 15 nasjonale ungdomsorganisasjoner satt i
salens observatørstoler. Forskjellen mellom disse nasjonale ung
domsorganisasjonene er at 30 av disse er offisielle medlemsland
i WFDYS (YOM) og har derfor stemmerett, dette systemet ble
tatt i bruk i 2011 og de siste fire årene har WFDYS brukt tid
på informere om systemet. WFDYS håper på minst dobbelt så
mange medlemsland til generalforsamling i 2019. WFD har
133 offisielle medlemsland. For å bli medlemsland må landet ha
en nasjonal ungdomsorganisasjon, det kan være både selvsten
dige ungdomsorganisasjoner eller ungdomsseksjoner under
nasjonale døveforbund.

Under ungdomsgeneralforsamlingen ble det lagt frem rapport
fra WFDYS-arbeidet 2011-2015, samt økonomisk rapport for
perioden 2011-2014. Handlingsplan for 2015-2019 ble også lagt
frem. Det kom to forslag fra WFDYS-styrer, det ene forslaget
gjaldt endringer i WFDYS interne regler. Det andre forslaget
handlet om å opprette en arbeidsgruppe i en periode på fire
år som skal undersøke muligheter for at WFDYS kan bli en
selvstendig organisasjon i 2019.

Generalforsamlingen godkjente den fireårige rapporten fra WF
DYS og handlingsplanen. Representantene fikk ta opp punkrer
i handlingsplanen som WFDYS-styret for perioden 2015-2019
kan ta med videre. Det var store diskusjoner rundt den økono-

miske rapporten til WFDYS, generalforsamlingen godtok den
så vidt og det med en betingelse: at en ny økonomisk rapport
med mer detaljer skal legges ved generalforsamlingens proto
koll.

Forslagene fra WFDYS-styret ble godkjent. For endringene i
WFDYS interne regler betyr der blant annet at ungdommer
som fyller 31 det året WFDYS har ungdomsleir og generalfor
samling nå har muligheten til å delta.

For det andre forslaget blir det slik at det nye WFDYS-styret nå
skal utnevne en arbeidsgruppe som skal undersøke muligheter
for WFDYS som en selvstendig organisasjon.

Ingen fra WFDYS-styret for perioden 2011-2015 stilte opp til
gjenvalg for en ny periode, fire av disse styremedlemmene er
over 30 år og dermed for gamle til å fortsette i styret, de tre
siste valgte å ikke stille opp av ulike årsaker. Dermed består det
nye WFDYS-styret av syv nye medlemmer. Prosessen for selve
valget var noenlunde uklart da WFD og WFDYS har kriterier
og vedtekter som er noe ulikt andre nasjonale og regionale
organisasjoner i døvesamfunner. Takket være møtelederen Lars
Knudsen så gikk det hele fint for seg, og det ble ingen reprise
fra generalforsamlingen i 2011 (den ble fem timer forsinket
på grunn av valget). Knudsen viste frem WFDs vedtekter og
WFDYS interne regler som forklarer denne prosessen. Lars
Knudsen er tidligere nestleder i WFDYS(2007-2011).

Valget ble delt opp i to stemmeprosesser, de nominerte før
deadlinen den 27. april sto klart på listen, men siden det bare
var 5 nominerte før deadlinen var det da åpent for åpen nomi
nasjon fram til 24 timer før generalforsamlingen starter. De
nominerte etter deadlinen skulle stemmes frem først, de som
fikk over 50 % av stemmeantallet fikk flyttes over til den andre
listen (nominerte før deadlinen).

WPDYS Ungdomdag:
WFDYS hadde en egen ungdomsdag under WFDs kongress
med ulike forelesere under 30 år, på ungdomsdagen arrangerte
WFDYS en times samtale med tilskuerne om hva kongressen
i 2019 kan gjøre for involvere ungdommen mer. Notater fra
ungdomsdagen skal tas med videre til arbeidsgruppen for neste
kongress.

For å følge med på arbeidet til WFDYS: www.wfdys.org eller
Facebooksiden: World Federation of the DeafYouth Section
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Ved kongressen i Canada for fem år
siden ble det endelig tatt et oppgjør med
Milano-vedtaket. Da ble det under
streket hvilken nytte tegnspråk har for
døve med og uten Cl og at tidlig tilgang
til tegnspråk gir større læringsutbytte.
Kongressen vedrok endatil en resolusjon
der 130 års uvitenhet i Milano ble bekla
get, fordi konsekvensene av resolusjonen
den gang skadet døves livsvilkår, med
tanke på mulighet til utdannelse, yrkesliv
og ikke minst: holdningen til tegnspråk
som noe mindreverdig.
Fem år senere sier den samme kongres
sen, de samme ekspertene, at det er greit
å bruke ulike tilnærminger i undervis
ningen på grunn av større mangfold
blant døve barn og flere ulike skoletilbud.
Nå er det ingen selvfølgelge at alle går på
døveskole.

Hovedtema var: <<Et mål - flere
tilnærmingen>. Flere forelesere presen
terte ulike måter å nå målet på. Det ble
hevdet at døve barn kan nå målet uansett
hvilke språk de velger å ta i bruk fordi
de fleste barn har Cl som gi r god hørsel.
Da er det ikke så viktig med tegnspråk.
De fleste klarer seg fint med talespråklig
undervisning, eventuelt med tegn som
støtte. Hvis noen sliter kan de etterhvert
ta i bruk tegnspråk. Dette var flertallets
holdning på kongressen i Athen.
Heldigvis var det også flere døve fore
lesere. De presenterte forskning om
tegnspråk og leseforståelse og hvor

viktig tegnspråk er for barn med ulike
hørseltap. Jo bedre tegnspråk, jo bedre
kunnskaper i tale- og skriftspråk - og
tilsvarende bedre sosialkompetanse og
kognitiv utvikling. Døve skal fortsatt ha
rospråklig eller flerspråklige undervis
ning, fremholdt mindretallet på kongres
sen. Disse forkjemperne argumenterte
med at klasseundervisning er et viktig
fakror for læring. De understreket at
elevene skal kunne diskutere sammen,
være trygge på å ta tegnet, våge å stille
spørsmål og være oppmerksomme og
inkluderende. Betydningen av det å ha
god relasjon med læreren, at læreren skal
kunne lære fra seg sroff på det språk som
elevene forstår best og omvendt.
Etter kongressen spør jeg meg selv: Hva
menes med «mål» som var hovedtemaet
for konferansen? Det å bli en god leser?
Eller det å klare å leve et selvstendig liv?
Det å bli et trygt og kunnskapsrikt men
neske? Eller er målet å bli mest mulig
lik hørende? Er målet at barna skal høre
og snakke uten å bruke rolk? Ingen av
foreleserne nevnte hva som er det ende
lige «målet».
Derfor spør jeg, - og svarer selv:
Hva et det viktigste målet med under
visningen av døve og hørselshemmede
barn? Jo, at de skal utvikle seg funksjo
nelt tospråklig. De skal lære å takle livets
utfordringer, utvikle selvstendighet og
kunne gjøre egne vurderinger - og de skal
ha evnen til å tenke abstrakt. Barna skal
være trygge og harmoniske mennesker
som kan ta egne valg og ha egne menin-

ger. Veien til et godt liv starter med en
god skole, at døve og hørselshemmede
elever får undervisning i en klasse der
alle bruker tegnspråk. Med tegnspråk
kan barn tilegne seg kunnskaper uten å
slite seg ut og uten å miste noe underveis.
De kan ta del i diskusjoner, akkurat som
hørende barn i sine klasser. Disse barna
skal få identitet som hørselshemmede /
døve / tegnspråkbrukere.

Det verste med kongressen var at ar
rangøren ikke sørget for tegnspråktolking
av alle forelesningene, bare hovedforeles
ningene ble tilgodesett. Ikke alle delta
kerne hadde med seg rolk fra hjemlandet.
Valgfriheten for døve deltakere ble begren
set. Dette vekket harme og frustrasjon
blant døve deltakere og endte med at noen
rok initiativ til et møte med lederen for
ICED- komiteen. Der løftet vi opp spørs
målet om hvorfor det ikke var sørget for
internasjonal rolking til alle forelesninge
ne. Den eneste forklaringen vi fikk var at
det ikke var penger nok til å ha så mange
rolker, siden Hellas er i økonomisk krise.
Denne forklaringen ble ikke godtatt av
oss som var tilstede fordi det srod i ICED
programmet at internasjonale rolker skulle
være tilgjengelig for alle.
Fra NDF delrok jeg og Elin Singelstad
fra oppvekstutvalget. I tillegg delrok det
en håndfull andre norske sammen med
rotalt 600 deltakere, der bare 30-40 var
døve. Neste kongress avholdes i Sydney,
Australia, om fem år.
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Nytt styre i NDF fra 2016

Ledermøte på Gardermoen

Medlemsantallet i NDF øker
Pr 31. august 2015 har NDF totalr 2282
medlemmer, mor 2144 medlemmer pr 15.
juni 2015 forteller NDFs medlemsansvatlig,
Bibbi Hagerupsen.

Arendalsuka
Norges Døveforbund delrok på Arendalsuka
i august. Arendalsuka er årers vikrigste møre
plass mellom ledere i politikk og næringsliv,
media og folker. Og ble arrangert for første
gang i orge i 2012 etter å ha lært av sukses
sen i Sverige (Almedalsveckan).
Under Arendalsuka presenterte NDF blant
anner en quiz om døve og hørselshemmede
med spørsmål som "Kan døve kjøre bi!?"
med følgende svaralternativer "A) Ja, men
bare idaglys. B) Ja, men med ledsager C)

ei, selvfølgelig ikke D) Ja, selvfølgelig".
Noddeland forteller ar quizen fort ble veldig
populær blant urenforstående publikum, og
overraskende mange viste lite kunnskaper på
resultatene. Quiz er en fin måte å spre all
mennkunnskap på. NDF ga også er lynkurs
i tegnspråk som også ble veldig populær. En
video fra opplegger i Arendalsuka ble publi
sert på deafner.no.
Arendals Tidende skrev i nettavisen den
19. august at døve og hørselshemmede ble
urestengt fra partilederdebatten den første
kvelden. Døve og hørselshemmede fikk ikke
ha tolk srående framme på - eller ved scenen.
Årsaken til dette var ar det var forstyrrende
for TV-kameraene, der var heller ikke rom
for tolkene å plasseres andre sreder i salen på
grunn av rømningsveier. Bjørn A. Krisriansen
sa detre til nettavisen: «tolkebrukere - som
kan være både døve, døvblinde og hørsels
hemmede - gis rett til tolking etter rre lover;
folkerrygdloven, opplæringsloven og dom
stolloven». Det er sendt en klage til Likestil
lingsombuder (LDO) fordi vi mener vi ble
ursatt for diskriminering da vi ble nekrer å ta
med regnspråktolk.

ettavisen Ablikk (Agder) publisere den 16.
august en kortere tekst om NDFs minikurs
i tegnspråk som ble tilbudr publikum under
Arendalsuka.

Nye ansatte i NDF
Fra og med august 2015 er de nye ansatte i
full gang med sine arbeidsoppgaver. Petter
Noddeland jobber 70 % som politisk med
arbeider, han er vikar for Sissel Gjøen frem
til vår 2016, og har blant annet ansvar for
tolkeurvalger, arbeidslivsurvalget, seniorur
valger og 100 års jubileumskomiten. Megan
Matovich-Noddeland er prosjektmedarbeider
i prosjekret "Tegnspråkbarnehage for alle"
og skal jobbe med dette prosjektet frem til
desember 2015. Jannicke Kvirvær er den nye
redaktøren for Døves Tidsskrift og overtar
etter Helge Hetland. Redaktøren jobber nå i
70 % stilling.

lem i forbundsstyret, vedtektskomireen eller
bilagsrevisor.
Forbundsstyret består av leder, nesrleder,
styremedlemmer og varamedlemmer.
Har du forslag på aktuelle personer? Ta kon
rakt med din lokale døveforening og hør om
de kan sende inn forslag til valgkomireen.
Forslag sendes til valgkomiteens leder Vidar
R. Sæle (vidar.saele@odf.no), han svarer
også på spørsmål. Frist for å sende inn for
slag er den Lokrober 2015

noe i NDF-organisasjonen på slike møre
plasser, og at der på sikt vil bidra til bedre
kontakt mellom lokallagene og forbunder
som igjen vil resultere til et bedre informa
sjonsflyr og informasjonsutveksling. Møret
diskurerte blant annet ny handlingsplan
for NDF 2016-2019, prolilering til NDF,
NDFs 100 årsjubileum i 2018, medlems
kampanje og regnspråktolking på offenrlige
steder. Det ble også rom for diskusjoner
mellom foreningene, som for eksempel
lønn til regnspråkJærere på foreningenes
tegnspråkkurs, regnspråkkurs-materiale og
rema under fagdag eller foreningsseminar
som foreningene kan arrangere.
Ledermører ønsker å få slike møreplasser
til en fast opplegg hvert år, neste møte er
berammet ril september 2016.

I 2016 er der igjen rid for Norges Døvefor
bunds landsmøre, dette medfører også valg
av nytt forbundsstyre. Landsrnører 2016 blir
i Oslo 27.-29. mai.

NDFs valgkomire, valgr under landsmøtet
2013, består av: Vidar Sæle (Oslo), Ingrid
Grønning By (Trondheim) og Martin
Skinnes (Bergen). Komireen har allerede
begynt å arbeide med å se etter kvalifiserte
kandidarer som kan renke seg å være med-

Fredag den 27. august gjennomførte NDF
for første gang et ledermøte på Garder
moen. Alle ledere fra Norges døveforeninger
ble invitert til et møte med NDF-Ieder
Hedvig Sinnes. Ledete fra døveforenin-
gene i Bergen, Nord-Trøndelag, Møre og
Romsdal, Oslo, Sravanger, Trondheim og
Vestfold deltok. NDFs generalsekretær
Bjørn A. Krisriansen var også rilsrede.
Hedvig sinnes og Bjørn A. Krisriansen for
reller ar der er er stort behov for en uformell
arena for lederne i lokallagene og NDF
sentralt. På slike møteplasser kan forenin
gene ra opp saker og ting de lurer på og ha
muligheren ril å uttrykke meninger om sa
ker som NDF jobber med, eller ta opp saker
de ønsker NDF må se nærmere på. Det ble
sagr ar der var lettere å være med på å mene

5/2015 <..Jl1edlemsblad for 1'{grges 'Døveforbund Døvel Tidllluift 17



nOlge Iundt
!{urs i Deafhood
Oslo Døveforening arrangerte kurs i Deafhood den 21-23.
august, Patrik ordelJ fra Sverige var kursleder. Totalt 17 delta
kere deltok på kurset. Kurset var åpent for alle NDF-medlem
mer. Døves Tidsskrift var tilstede og en artikkel om begrepet
Deafhood er tatt med i bladet.

Studiereise til Stockholm
Organisasjonsutvalget ved NDF Stavanger var på studiereise
til Stockholms døveforening (SDF) 28-30. august for å studere
organisasjonssrrukturen der. Opplegget besto av å treffe ulike
seksjoner og å få med seg ulike prosjekter som SDF eier. SDF
har mange ansatte og driver et stort interessepolitisk arbeid på
lokalt plan, samt eier ungdomsklubben der en egen fritidsgård
hvor de har egne ansatte. De som deltok på studiereisen var:
Håkon Bollestad, Petter Sørensen, Lars Aksel Berge, Arnstein
Overøye og Hanne B. Kvitvær.

Kan du love at det blir ordnet med
tegnspråktolk?
I tillegg til at døveforeningene i Norge inviterte til valgdebatt så
fikk lokalpolitikere i Bergen også et spørsmål som ble publisert
i Bergens Tidendes nettavis. Et spørsmål om politiske partier
kan love at det blir ordnet med tegnspråktolk når kommunen
inviterer til åpne arrangementer. Svarene fra partiene kan dere
lese på kandulove i Bergens Tidendes nettavis.

Døves Kulturdager 2015
i Sandefjord den 25-27 september. For middag under kultur
dagene er påmeldingsfristen nå forbi, men vil du være med
på dagsprogrammet? Du kan fremdeles bli med, ta turen til
Sandefjord og kjøp inngangsbillett til kulturdagene på plass.

Korpusprosjektet
Seksjon for tegnspråk og tol
king på Høgskolen i Oslo og
Akershus(HiOA) fikk i 2014
midler fra Kulturdepartemen
tet for å etablere et korpus for
norsk tegnspråk. Et korpus er
en tegnspråksamling, digitalt
lagret og gjort søkbar (anno
tert). Dataene i et korpus skal
være representativt for flertallet
av språkbrukere. Det vil si at det
på sikt ønskes et korpus med
språkbrukere fra alle aldersgrupper, begge kjønn, og fra mange
forskjellige steder i Norge.

Korpusprosjektet skal brukes til å opprette en digital språksarn
ling med muligheter for å søke etter tegn, slik at man lett får
tilgang på det materialet man trenger til sitt forskningsprosjekt.
Det ønskes også at det skal brukes til tegnspråkundervisning,
både ved Høgskolene og ved andre tegnspråkkurs. I tillegg
ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre noe av materialet helt åpent i
Språkbanken. Det betyr at hvem som helst kan gå inn og finne
tegnspråkeksempler.

Prosjektet begynner med å samle tegnspråkmateriale fra eldre
døve, fra fylte 65 år. 7 informanter fra Bergen, Oslo og Trond
heim har oppholdt seg ved HiOA i to dager hvor det ble gjen
nomført ulike videoopptak med gruppesamtaler og dialoger. Pro
sjektleder Vibeke Bø fra HiOA er godt fornøyd med resultatet.

Arbeidet fremover vil dreie seg om annotasjon av dataene. Pro
sjektgruppen ved HiOA har med seg Lindsay Ferrara fra HiST
som en solid støtte. Ferrara har doktorgraden sin fra verdens
første og største korpussamling i Australia.
Tekst: Ingvild Larsen Skjong

Nye TV-programmer fra Døves Media
NRK har i august og september sendt ut en ny TV-serie for
barn: "Gode Venner" som Døves Media har produsert.
En fin TV-serie som mange store og små har fått med seg.
Første episode ble sendt den 21. august og siste episode vises
den 18. september kl. 17.15 på NRK Super. Gikk du glipp av
programmet? Du kan fortsatt se det på NRK Supers nett-tv,
programmet vil alltid være tilgjengelig der.
Sesong 2 av Undringstårnet, der tårnet har blitt til en rakett,
sendes på NRK Super hver fredag kl. 17.15, første sendingsdato
er den 25. september.
Sesong 3 av Snakkis kommer også på TV i høst. For informa
sjon om sendingsdato kan dere følge med på Døves Medias
web- og Facebooksider.
www.dovesmedia.no

Nytt skoleår for Al Folkehøyskole

Det nye skoleåret er i gang med 29 elever og to nye ansatte.
Over 20 av elevene er døve og hørselshemmede. De to nye an
satte er Lena Mei Kalvenes Anda og Karin Markhus. Og de nye
linjene er trening og kosthold, bistand og aktivitetslinje. Mattijs
Terpstra skal i halvt år ha ansvaret for bistandslinjen.

NDFUs valgmøte 2015
Det åtlige valgmøtet til NDFU går av stabelen den 24. oktober
i Stavanger og ett nytt NDFU-styre skal velges. Stemmerett
gjelder for alle NDF-medlemmer mellom 16-30 år. NDFUs
valgkomite består av Ingvild L. Skjong, Marcus A. Lid og Tor
Fiksen. Det årlige ungdomsseminaret blir holdt samme helg,
temaet er "ungdomsklubber i Skandinavia". Påmeldingsfristen
er den 25. september, for mer informasjon følg med på NDFUs
web- og Facebookside. www.ndfu.no

VG HELG med oppslag om cochlea implantat
En 9-siders oppslag i VG Helg den 22. August 2015 om cochlea
implantat, der hvor blant andre Norges Døveforbund ved
Bjørn Kristiansen fikk komme frem med et språkperspektiv om
tospråklighet.
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Verden lundt

Styreskifte, det gamle og nye WFDYS-styret etter WFDYS generalforsamling i Istanbul.

Nytt styre i Døves Verdensforbund (WFD)
For perioden 2015-2019 sitter disse personene i WFD-styret:
Colin Allen - Australia (leder), Joe Murray - USA (nestleder),
Ana Regina CampeIlo - Brasil, Florjan Rojba - Albania, Hanne
Kvitvær - Norge, Jigjid Dulamsuren - Mongolia, Kaisa Alanne
- Finland, Kasper Bergmann - Danmark, Nikolay Chaushyan 
Russland og Terry Riley - Storbritannia.

Generalforsamlingen 2015 vedtok at WFD-styret skal diskutere
prosessen for å lete etter en representant fra Afrika-regionen til
det nåværende WFD-styret.

Nytt styre i Verdens Døveforbunds
Ungdomsseksjon (WFDYS)
For perioden 2015-2019 sitter disse personene i WFDYS:
Cecilia Hanhikoski - Finland (leder), Laith Foad Fathulla 
Sverige (sekretær), Alejandra Galione - Uruguay, Benjamin
Bekoe - Ghana, Mark Berry - New Zealand, Shirley Liu - Aust
ralia og Simon Herdman - Storbritannia.
Da nestledervervet ikke ble valgt under generalforsamlingen ble
det derfor vedtatt at det nye styret selv skal utnevne en nestle
der blant styremedlemmene i det nåværende styret.

JobbeiWFD?
Det er ledig stilling som konsulent for menneskerettigheter
(Human Rights Officer) i WFD. Stillingen gjelder fra 1. de
sember 2015 til 31. oktober 2016. Søknadsfristen er torsdag den
24. september kl. 17.00 (finsk tid). Gå inn på WFDs hjemme
side for mer informasjon (www.wfdeaf.org)

Nordisk språkmøte
Sonja Myhre Holten og Charlotte Agerup deltok på nordisk
språkmøte i Danmark den 20-21. august. Møtet ble arrangert

av Dansk Sprognævn, Nettverket
for Språknemndene i Norden og
Nordisk Språkkoordinasjon. Sonja
forteller at Asger Bergmann foreleste
om tegnspråk i Norden, og foreles
ningen traff de tegnspråklige uten
forstående som stilte gode spørsmål.
Det var flere parallelle diskusjoner
om den generelle språksituasjonen
i Norden. Spesielt det at nordiske
ungdommer bruker Amerikansk
Tegnspråk (ASL) i stedet for nor
diske tegnspråk eller nordiske tegn.
Neste møte blir i Finland.

DNR- og DNUR-møte
i oktober
Dovas Nordiska Råd og Dovas Nor
diska Ungdomsråd skal ha årets an
dre møte, denne gangen i Danmark
den 23-25. oktober. Hedvig Sinnes
og Bjørn A. Kristiansen deltar for
NDF sammen med to representan
ter fra NDFU.

Senior på cruise
Over 250 deltakere fra hele Norden er med til nordisk senior
treff som foregår ute på havet nå i september. De skal nyte fine
Norge med hurtigruta fra Bergen til Kirkenes - sammen med
vår avgående redaktør Helge Hetland. Les mer om turen i neste
blad.

Europeisk Forum
for tegnspråktolker (EFSLI)
har konferanse 12-13 september i Warszawa, Polen. Temaet
for konferansen er følgende "Å si eller ikke si - utfordringer i å
oversette fra tegnspråk til talespråk"

Nye utfordringer for leder
i Danske Døves Landsforbund
Leder for Danske Døves Landsforbund (DDL), Janne Boye
Niemela, har fått en deltidsjobb i det danske språkrådet. DDL
forteller at hun nå skal fortsette som leder for DDL på deltid og
jobbe deltid for det danske språkrådet.

Døveskolen i Lund (Sverige)
blir tvillingskole
Ostervångskolan som er navnet på døveskolen i Lund skal
inkluderes i en annen skole. De tar i bruk tvillingskolemo
dellen, en skolemodell som Norge kjenner godt til. Elevene
ved Ostervångskolan har skrevet debattinnlegg i en svensk
nettavis, Sydvenskan, hvor de uttrykker at de er urolige
for hva slags holdninger de vil møte på den nye skolen. De
skriver at de fra før har opplevd dårlige holdninger fra skole
ledelsen og SPSM, og at de med debattinnlegget nå ønsker å
bli hørt.
SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) er samme som
Statped her i Norge.
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Han er født og oppvokst i Sandviken i Bergen. Yngst og
attpåklatt aven søskenflokk på fem. Helge ble døv som ung
voksen og når jeg går inn på der emnet sier Helge tankefullt:
«Nå går du inn i en mørk periode av mitt liv.» Helge ble døv som
19-åring etter en hjernehinnebetennelse. Han lå på sykehuset i
to måneder og det var to tunge måneder hvor han ventet på å få
hørselen tilbake, men den kom aldri tilbake. På sykehuset fikk
han besøk aven lærer som sa at Helge nå måtte lære seg å lese
på munnen. Tegnspråk ble aldri nevnt her.

I seks mørke år gikk Helge rundt og leste strevende på mun
nen til folk og visste ikke helt hva han ville med livet. En dag
sto Helge og så på en håndballkamp mellom sitt håndballag
og Bergen Døves Idrettsklubb (BDIK). Helge pratet med noen
venner på tribunen og som vanlig strevde han med å få kom
munikasjonen til å fungere, plutselig kom det en mann bort til
Helge og på tegnspråk spurte han om Helge var døv. Det var
Gunnar Hansen, som den gang var lagleder for håndballaget
BDIK, som tok kontakt med Helge i håndballhallen. Og slik
ble Helge kjent med døvesamfunnet. Helge deltok på neste
BDIK-trening og ble trener for samme lag. «Det øyeblikket i
håndballhallen reddet livet mitt» forteller Helge.

Lenge jobbet Helge hos forsikringsselskapet Vesta, han
ble lei av den jobben etterhvert. I begynnelsen av 1979 startet
Helge i ny jobb som studiekonsulent i Bergen for Norges
Døveforbund. Samme år, under Døves Kulturdager på Lil
lehammer, traff han Ingunn Storlykken Herland og etterhvert
ble de mann og kone. Etter fire år som studiekonsulent i
Bergen flyttet de til AI og han jobbet videre i samme yrke der
i ytterligere fire år.

Da Helge studerte administrasjon og ledelse i Oslo på slut-
ten av SO-tallet jobbet han samtidig som daglig leder for Oslo
Døveforening for å få dekket studielånet sitt. Helge husker den

Hvelll er egentlig

Helge
Herland?

Jannicke Kvilvær

«Er du døv?» er spørsmålet Helge
får fra en døv bergenser når Helge
er 25 år. Det var en lys vendepunkt
i en mørk tid. Jeg og Helge sitter
på møterommet i NDF, til meg sier
Helge lattermildt «fordelen med å være
redaktør er at du slipper å bli intervju
et». Helge har de siste årene intervjuet
mange personer, nå er det på tide at
vi også blir kjent med Helge.

tiden som hvor han virkelig fikk treffe og omgås grasroten.
Det var på den tiden det var populært med basar i døvefore
ningene, om dette sier Helge «det er de som driver med basar og
lignende som gjør så mye bak kulissene. Vi ser dem aldri!». Videre
sier Helge at det er mye hjertevarme i døvesamfunnet og det
fikk han erfare under de to årene som daglig leder. Etter årene
i Oslo begynte han som programredaktør for Døves Media,
«den gang het Døves Video» påpeker Helge. Denne jobben hadde
Helge i ti år før han og hans familie begynte å savne Bergen,
<<jo eldre du blir, jo mer savner du ditt hjemsted» sier Helge et
terlengtende. Slik begynte han i jobben som daglig leder for
Bergen Døvesenter, dette jobbet han med i to år før han tok
jobben som redaktør for Døves Tidsskrift. Døves Tidsskrift
var på den tiden under Døves Media som da hadde beliggenhet
på AI, fire år senere, i 2007, ble Døves Tidsskrift flyttet over til
Norges Døveforbund. Helge har jobbet som redaktør for dette
bladet i tolv år, i alle år har han pendlet mellom Bergen og AI,
senere Bergen og Oslo. «jeg er virkelig lei av pendle nå, så det er
godt åfl komme hjem. Jeg har de siste årene følt meg som en ku på

flyplassene» sier Helge og ler.

Om årene som redaktør husker Helge flere sterke opple
velser, på ett arrangement i St. Petersburg i Russland besøkte
han en døv person som satt i fengsel. «Hva han satt i fengsel
for vet jeg ikke helt, men tilværelsen der var helt forferdelig. Han
hadde ingen han kunne kommunisere med der og var helt isolert.
Han hadde sittet der i 12 år i tillegg til de tre første årene hvor
han ventet på at saken hans skulle i retten.» Et annet minne
Helge har fra Russland var da han besøkte byen Murmansk,
der Helge traff på fire russere med finlandshetter som truet
ham med gevær. Siden det ikke var ordnet med journalist
visum ble Helge arrestert og plassert i en militærbrakke for
en natt. En annen sterk opplevelse var da han besøkte Kenya
i 2011, «flere døve der bor på søppeldynga. Det var virkelig et
sterkt møte».
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«Ogja. det å intervjue eldre personer er det beste medjobben. Det

gjør noe med deg, du blir mer ydmyk. Det er mye vondt døve har

opplevd opp gjennom historien den gang tegnspråk var et forbudt

språk. jeg har truffet mange som har opplevd audisme på det gro

veste, det er da en slutter å synes syndpå seg selv» fonelier Helge.
Helges hjertesak er tegnspråk, «det er så viktig at leger og peda

goger gir riktig informasjon om tegnspråk. Den informasjonen om
det norske tegnspråket som gis av sykehusene i dag - er den samme

informasjonen de ga i 1971...» Videre forteller Helge «men på

andre områder har Norge gjort store framskritt, jeg var med da

Teater Manu ble stiftet, da tolkekanalen kom på NRK Da tekst

på tv ble mulig og senere direkteteksting på NRK Og nå også litt

på TV2. Dette er noe dere yngre tar som en selvfølge».

Helge fortsetter «Mange sier Norges Døveforbundgjør

ingenting, men mye er blitt gjort. TVer i dag viktigfor eldre

personer som er alene, tekstingen gir dem muligheter til å følge
med. Og så er det den norske tolketjenesten, den er bra og hadde

værtfantastisk hvis den bare kunne administreres bedre. Så har vi

teksttelefonen, tegnspråk i skolene og tolkeutdannelsen for å nevne

noe av sakene som NDF har fått til».

«Det som er etproblem er at NDFjar mindre og mindre tilskudd

for årene som går. En gang i tiden haddejo NDFfire døvkonsulen

ter, tre hele personerpå bladet og to studiekonsulenter. Men da det

plutselig ble mange offentlige etater å forholde seg til, som departe

menter, direktorater og Statped så ble det også mange flere personer å

forholde seg til. Og har de kunnskaper om tegnspråk og døve?» spør
Helge. Han rister på hodet og fortsetter «det er her vi mister bety

delig mye med tilskudd. J tillegg er det mangeflere organisasjoner i
Norge nå. Og alle skal ha tilskudd, så vi må "dele".»

På spørsmålet om hvorfor Helge som døvblitt valgte NDF
framfor HLF svaret han: «HLF er liksom for de syke. Jeg er

ikke syk, jeg er døv og det betyr tegnspråk. jeg traffmange andre

døvblitte under årene på Al, mange av disse hadde hørselsrester og

kunne høre litt. De strevde for å leve det "eneste" livet de kjente til.

Jeg er gladfor at jeg ble stokkdøv og tok i bruk tegnspråk, jeg slapp
å gå gjennom det en del døvblitte går gjennom.»

Som hobby har Helge håndballen kjæt, han er en sportsidiot
og drev med håndball fram til han var 35 år. Derav har han
navnetegnet sitt. Han leser mye og liker å fiske, noe som gir
ham en avkoblende harmoni. Favorittstedet hans er fjellet på Al
der hvor familien hans har hytte. Han hater katter, men er glad
i hunder. Han har et barn, to bonusbarn og syv barnebarn.

«jeg kommer til å savne kollegaer og alle andre hyggelige mennesker

jeg harjatt møte som redaktør. Detjeg ikke kommer til å savne er

pendlingen og deadlinene. Flere medlemmer har sagt til meg atjeg

må være mer kritisk nårjeg skriver i bladet, men nårjegførst blir

kritisk så blir de sammefolka fornærmet... Bladet trenger større tak

høyde ogfolk må bli flinkere til å diskutere saklig. ..» avslutter Helge.

Han som vi mest kjenner som redaktøren for Døves Tids
skrift - har også bidratt på mange andre viktige områder i det
norske døvesamfunnet opp gjennom årene. Nå går han av som
redaktør, men før han går av i pensjon skal han først tilbringe
det siste året i arbeidslivet med å skrive bok for et prosjekt som
Norges Døveforbund har fått innvilget for. Døves Tidsskrift
ønsker Helge lykke til videre.

Norges Døveforbund, som ble stiftet i 1918, er en av
landets eldste brukerorganisasjoner. Vi arbeider for å
fremme norsk tegnspråk i samfunnet. Vi arbeider også
for å styrke døve og hørselshemmedes situasjon på alle
områder i samfunnet. Norges Døveforbund har opprettet
stiftelser som samarbeider med forbundet med formål å
styrke kunnskap om og anerkjennelse av norsk tegnspråk.
Disse er Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Døves
Media Og Teater Manu.

Organisasjonskonsulent
Vi omorganiserer arbeidsoppgaver og søker etter en per
son som kan administrere tilskuddene innen kurs, kultur
og likepersonsarbeid til våre lokallag.

Arbeidsoppgaver
- Budsjettansvar for VG-midler, kulturmidler og Iike

personsmidler.
Søke de statlige instansene om disse midlene og
rapportere for bruken av midlene.
Behandle søknadene fra lokallagene om tilskudd
og følge opp bruken av midlene.
Stimulere lokallagene til større bredde i sine aktiviteter.
Noe helgearbeid og ,reiser følger med stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker etter en person som klarer å omsette våre til
skudd til økt tilbud til medlemmer og andre.

- Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk.
- Du er tegnspråklig og har god skriftlig framstillingsevne.
- Serviceinnstilt og positiv.
- Gode datakunnskaper.er en forutsetning (Word,

PowerPoint, Excel)
- Utdannelse innen kontor- og administrasjonsfag er

en fordel

Vi kan tilby
- Meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver
- Svært godt arbeidsmiljø som har høyt engasjement for

sakene vi arbeider for
- Fleksibilitet og lønn etter avtale
- Ordnende arbeidsforhold og medlemskap i pensjons-

og forsikringsordning

Spørsmål om stillingen?
Kontakt generalsekretær Bjørn A. Kristiansen
Søknaden sendes til bjorn@doveforbundet.no
Frist: 15. oktober.
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I. Hva fikk deg til å bli aktiv i et politisk parti? 3. Hvorfor er det viktig å være politisk aktiv?
2. TarItok du opp saker som berører døve og 4. Noe du vil tilføye?

hørselshemmede?

. --

ff..' <li .

~

F!Helene Hodneland
Sæle, 24 år
Styremedlem i Feministisk
Initiativ Bergen-Hordaland

I. jeg har vært engasjert så lenge jeg
kan huske, mine hjertesaker har
alltid vært likestilling, antirasisme og
døvesaker. Da Feministisk Initiativ
(Fi) ble etablert skjønte jeg at deres
feministiske ideologi og verktøy gjør at de setter all like
stilling først. Fi vet at vi umulig kan leve i et ekte demo
krati før alle innbyggere har samme muligheter til å bli
representert. Fi tar all likestilling på alvor - både kjønn,
hudfarge, klasse, legning, funksjonsvariasjon og mye mer.

2. ja! Feministisk Initiativ ser på døve som en språklig og
kulturell minoritet. Partiet har enstemmig forpliktet seg
til å jobbe for fem spesifikke punkter som direkte på
virker døve: I. Nødvarsling på SMS/app. 2. Sørge for en
døgnåpen tegnspråk-tolketjeneste. 3. Gi CODA rett på
opplæring i tegnspråk. 4. Styrke morsmålsundervisnin
gen for barn med andre morsmål enn norsk - inkludert
nordiske språk og tegnspråk. 5. Øremerke finansiering
til tegnspråk- og skrivetolk til større arrangementer. Fi
er tydelige på at de som blir berørt vet best om sin egen
situasjon, altså døve vet best om ting som angår døve og
tegnspråk.

I. Det ligger politikkblod i min fa
milie. I november 2014 fikk jeg en
invitasjon fra Randaberg Arbeider
parti om å stille meg opp på listen
til kommunevalget 2015. jeg brukte
en uke på å tenke på tilbudet og takket deretter ja, fordi
jeg så at Arbeiderpartiet er blant partiene som står
nærmest mine verdisyn. En annen grunn til at jeg valgte
Ap er størrelsen på partiet. Den tredje grunnen er at jeg
har større utfordringer i livet enn folk flest at partimed
lemmene trenger å bli gjort kjent med mine livsutfor
dringer, så å sitte i mindre parti høres ikke attraktivt ut
for min del.

Bjarte Bø-Sande, 44 år~~
Liste~andida~,Randaberg ~fJ;
ArbeIderpartI, ~~!J!
14. plass (kommuneparti) ~

I skrivende stund er det kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Norge har flere døve og hørsels
hemmede som er eller tidligere har vært poli
tiske engasjerte. Døves Tidsskrift har laget en
liten oversikt. Er du politisk engasjert? Bladet
vil gjerne komme i kontakt med deg.

2. ja. Tolketilgjengeligheten utenom arbeidstid. jeg har
måttet melde avbud til politiske arrangementer på grunn
av mangel på tolk, i sommer la jeg ut et leserinnlegg om
denne saken i Stavanger Aftenblad. Randaberg Ap er
villig til å programfeste full tilgang til tolk på lokalt plan.
Samtidig samarbeider Stavanger Døveforenings lokale
tolkeutvalg, som jeg også sitter i, med det lokale tolkefo
rbundet om denne saken.

3. Døvesamfunnet blir sett dersom vi synliggjør oss på
flere områder. Vi bidrar da med ny kunnskap til politiske
kollegaer med våre utfordringer i hverdagslivet, og du
kan være med på å utforme det norske samfunnet. En
døvblind person fikk ved en anledning en kommentar fra
en politiker: «Du må bli politiker for å kjempe for din
sak!».

4. jeg vil oppfordre alle som er interessert i politikk om å
melde seg inn i et politisk parti i deres hjemkommune.
Sjansene for å komme inn i politikken vil øke dersom en
er meldt inn i et parti og betaler medlemskap.

3. Som minoritetsspråklig må en være orientert i politik
ken, en må vite hva ting betyr og hvem som faktisk
prioriterer oss som gruppe. Mange partier svarer
«interessant, men nei..» dersom du spør om de kan love
tegnspråktolking av offentlige arrangement, noe som ty
der på at de ikke har satt seg inn i hvor enkelt det er å få
gjennomført det. De er blinde av sitt eget privilegium; de
ser ikke problemet, fordi det ikke påvirker dem person
lig.
Som politisk aktiv får du utfordret meningene dine og du
må hele tiden ta stilling til ting, dette er utrolig givende
siden du blir stadig tryggere på deg selv.

4. Bruk stemmeretten din! Det spiller ingen rolle hva du
stemmer på, men ikke fall for valgflesk som skattelette.
Sett deg heller inn i hva partiene faktisk står for, les
partiprogrammer og delta på debatt i døveforeningene,
stem på det du tror på.
Husk at skatter og avgifter er nødvendig for å opprett
holde vår velferdsnivå (døveskoler, tolketjenesten og
støtte til døveorganisasjoner). Noen ting er det verdt å
betale ekstra for. #stemrosa!
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Julia Anh Thu Ølmheim,

29 år ~
Listekandidat, 3. Plass, , ~

Venstre (Stovner bydel) ,

I. Da jeg i slutten av februar dette
året ble spurt om å stille på liste til
bydelsutvalget i bydel Stovner for
Venstre, sa jeg ja. jeg deltok ikke på
nominasjonsmøtet og ble positivt
overrasket da jeg ble kumulert som Foto:Jo Straube.

tredjekandidat, det var da jeg også
ble mer aktiv enn å bare være medlem i Vens~re.

2. Nei, jeg har ikke rukket å komme dit ennå. jeg vil gjerne
ta opp slike saker der det faller seg naturlig.

3. Det er viktig å være politisk aktiv for å påvirke hvordan
ressursene i samfunnet skal fordeles og priori~eres.

4. Stem Venstre!

Kaja Meek Olsen SV
Aktivist for Sosialistisk
Venstreparti og styre-
medlem i Høyden Sosialistisk
Ungdom (Sydel, Sergen Kommune)

I. jeg har en politisk familie. Politikk
er viktig, men også spennende. Det
angår alt rundt deg og det er kult å få
være del av de kreftene som former
landet en lever i. For meg ble politik
ken et rom til å få venner, men også å utvikle en sterk
bevissthet om hvordan ting fungerer og hvor urettferdig
verden kan være. Noe som igjen ga mersmak til mer
aktivisme, for på samme måte som politikken gjorde meg
bevist, så er den også et redskap i kampen mot urettfer
dighet.

2. ja, jeg har blant annet fått til vedtak om partiets støtte til
tegnspråk som ett offisielt språk i Norge, samt om å få
bedre tekst-tilbud på TV2.

3. Du kan selv skape deg meninger og arbeide for din egen
hverdag og det samfunnet du vil leve i. Politisk aktivisme
handler ikke bare om å gå i debatter eller å dele ut kaffe
på gaten, det handler også om kunnskap og bevissthet.
Bevissthet rundt hvilket samfunn og muligheter en vil ha
og leve i, kunnskap om hvordan samfunnet fungerer og
hvordan få det samfunnet en ønsker seg. Det handler om
å være medborger og å bry seg. Det at du bruker stem
meseddelen betyr at du bryr deg om hvilken skole dine
barn skal gå på eller hva nabojenta i rullestol skal få av
velferd, helse og fritidstilbud. Vi i Norge er heldige som
bor i et demokratisk land, noe som betyr at vi har mange
muligheter til å delta og å påvirke det samfunnet vi lever i.

4. Norge trenger flere døve og hørselshemmede som enga
sjerer seg i politikken. Det handler ikke bare om å få fram
saker som angår døve og hørselshemmede, men også om
å synliggjøre en samfunnsgruppe som møter utfordringer
få andre samfunnsgrupper møter. Få inn folk som vet hva
det vil si å være døv eller å høre dårlig for å skape et syn
lig mangfold. Politikken angår alle uansett om du bidrar
bevist eller ikke. Til slutt vil jeg oppfordre alle til å bruke
stemmeseddelen sin.

Fetsum Netserab Paulus,

e~':~ed'emog ""ek.ndi-~"
dat for Tønsberg Arbeider- ~~JI
parti (kommuneparti) ~

I. For å kunne være med på å påvirke
samfunnsutviklingen måtte jeg enga
sjere meg i et politisk parti, det er
lettere å påvirke når en er en del av
et politisk parti. jeg fikk gode innspill fra min omgangs
krets, og jeg så at det var naturlig for meg å melde meg
inn i Arbeiderpartiet.

2. Ja, jeg har hatt samtale med en tidligere fylkessekretær
og stortingspresident om ulike saker blant annet nød
melding på SMS, opplæringstilbud for døve og hørsels
hemmede og tegnspråkets status i samfunnet.

3. Det viktigste er at storsamfunnet får god kunnskap om
døve og hørselshemmedes situasjon. Beslutningsmyndig
heter må få riktig fakta på bordet før saker behandles og
trår i kraft.

4. Det hadde vært fint om flere døve og hørselshemmede
ville engasjere seg i politiske partier og bli lokalpoliti
kere. Dersom vi engasjerer oss så synligjør vi tegnspråk
og det kan styrke våre saker på sikt.

Marius Berge Eide, 25 år
Tidligere nestleder Oslo
SU, listekandidat Oslo SV SV
(Fylkeslag)

I. Muligheten til å skape endringer som
trengs for å gjøre Oslo til en bedre
by. Så er det en sosial side, det har
vært en gave å kunne grave rundt i
tanker og ideer sammen med andre
som en er både litt enig og uenige
med, og kanskje sammen nærme seg de beste løsnin
gene.

2. Både ja og nei. Det har vært viktig å være tydelig på at
jeg er både døv og kristen. Å fremme egne erfaringer,
som hvordan samfunnet behandler og ser på døve, bidrar
til at mennesker som jeg møter vet litt mer om oss og
kan ta bedre beslutninger. I kirkepolitikken var det for
eksempel en evig kamp å få med-politikere til å skjønne
at det å være døv betyr mye mer enn å "bare høre dår
lig". Tegnspråk ble gang på gang glemt når folk pratet
om inkluderende kirkeliv - de tre samiske språkene og
kvensk ble alltid husket, men ikke tegnspråk.

3. Det handler litt om å være ærlig mot seg selv, tørre å
lufte egne tanker og meninger, å lære seg at en ikke alltid
har rett og å takle uenigheter. Til slutt oppdager du at
en sammen endrer verden, litt etter litt. Så hvorfor ikke
engasjere seg når en brenner for noe?

4. Det er rom for alle i politiske partier. Vi i SV/SU har
plass for aksjonister som vil gå i tog eller samle under
skrifter, de som vil ta ansvar i et av mange faglige utvalg,
de som vil jobbe med ideologi og strategi (som meg),
eller de som vil bli folkevalgte og representere partiet.
Alle trengs! Jeg har for eksempel stekt vafler klokka syv
om morgenen og forhandlet på landsmøter.
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Tidligere politiske aktive:

3. Vi er heldig som lever i et demokrati der politisk delta
kelse gir mulighet til å påvirke beslutningene. Vi kan nok
aldri finne et parti vi er 100 % enige med om alt, men vi
må velge det partiet som står oss nærmest og kjempe
internt for at det partiet styrer og handler slik vi ønsker.

3. Vi alle har et ansvar for hvordan vi ønsker samfunnet
skal utvikle seg. Det hjelper ikke å sitte på sofaen og
mene noe hvis en aldri viser sin mening. En trenger ikke
nødvendigvis å være medlem av et parti, men det å våge
å gi utrykk for sin mening og hvordan en ønsker å ha det,
kan bidra til at en blir sett.

2. Nei.

Helge Herland, 62 år ~~
Varamedlem i AI kommune ~~I
(I 980-tatlet) ~

I. jeg ble medlem i det politiske par
tiet som stod meg nærmest, som
har det samme verdigrunnlaget som
jeg har.

I. jeg har vært politisk interessert helt
fra jeg fikk stemmerett. Min mann
og jeg drev gård tidligere, den gang
var det noen som gikk rundt og
solgte lodd til støtte for Senterpartiet. De hadde aktu
elle saker som gjaldt oss bønder, jeg opplevde at jeg ofte
var enig med dette partiet i saker vedrørende gårdsdrift
og dyreproduksjon.

2. Til å begynne med tok jeg opp kun saker som gjaldt
gårdsdrift og dyreproduksjon. Men det var spesielt en
sak, om bevaring av døveskolene, som gjorde at jeg
meldte meg ut av Senterpartiet. På et møte i kommune
huset måtte jeg frustrert be om at møtet viste møte
kultur, mange mumlet og snakket i munn på hverandre,
og tolkemuligheter den gang hadde jeg ikke. Det var
også ingen forståelse for behovet av teleslynge, noe jeg
poengterte flere ganger. jeg nevnte da samtidig døvesko
lesaken og fikk negativ respons på dette. Denne holdnin
gen, samt slitasje på at det var utrolig vanskelig å følge
med gjorde at jeg ikke orket mer.

Ingrid Hoff Bodin, 64 år C?
Styremedlem (kasserer) i f) (3
Senterpartiet, Spydeberg G.)
Bydel (cirka 1980- tidlig 90-tatlet)

4. Noe som kan være en utfordring innen politikken er den
politiske språkbruken. For 30 år siden var det politiske
språket mer konservativt og kanskje vanskelig å forstå.
I dag er språket mye lettere. I politiske diskusjoner så
henger en ofte bak ved bruk av tolk, jeg har heldigvis fått
forståelse for dette i Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, et kommunalt råd som jeg er aktiv i som
privatperson. Og til slutt vil jeg oppfordre alle til å bruke
stemmeretten sin, både til kommunevalget - og også til
kirkevalget.

Amita Karina
Richardsen, 27 år ~~
Medlem i AUF i Sør- ~~I
Trøndelag, styremedlem ~
i Hommelvik AUF (2012)

I. jeg føler det er mange samfunns
spørsmål som trenger gode løsnin
ger. jeg ville være med for å bidra
med mine ideer. Sakene jeg brenner
for er eldreomsorg og skole.

2. ja. jeg brenner for at døve og hørselshemmede barn skal
få et godt tilbud i skolen. God tilrettelegging, god informa
sjon til lærere og medelever er viktig. jeg ønsker at det
skal finnes mer tegnspråklige undervisningsalternativ for
de som bor langt unna de tilbudene som allerede finnes.

3. Det er viktig å være engasjert. En trenger ikke nødven
digvis å være så aktiv, men jeg synes flere unge i dag bør
benytte seg av stemmeretten. Les deg opp på hva de
forskjellige partiene mener, og gjør deg opp en mening
om hva som står ditt hjerte nærmest. Det er selvfølgelig
en fordel å være aktiv av flere grunner: En får god kjenn
skap til partiets meninger, en får være med på spennende
temamøter, en får bidra der en føler det trengs. Og ikke
minst, en får mange nye venner!

4. Bruk stemmeretten. og godt valg!

Rune Anda, 62 år
Varamedlem for Gyri Skre,~
Venstre, Ytrebygda
Bydelsutvalg (2007-20 lO)

I. jeg har hatt politisk interesse siden
jeg var ung, slik tenker jeg: «Nå
synes jeg dette partiet passer bedre
denne gangen». Fra cirka 2005 var
det Venstre som var mitt parti. Ven
stres sentralstyre i Bergen diskuterte hvem som skulle
representerte partiet i de 8 ulike bydelene i Bergen
kommune. Slik havnet jeg i Ytrebygda Bydelsstyre.

2. Ikke direkte, men det kom reaksjoner på at jeg ikke fikk
tolk. jeg bestilte tolk til alle møtene, og deltok også (som
publikum) selv om Gyri var til stede. Tre ganger meldte
Gyri forfall, jeg møtte opp alle gangene. Også den gangen
jeg ikke fikk tolk. Fanaposten (lokalavisen) var alltid til
stede på hvert møte, så jeg møtte opp i visshet om at
avisen ville skrive noe om mangel på tolk.

3. Du kan påvirke. Det er politikerne i kommunene som
«har makten», ikke de som administrerer på kontorene.
Et eksempel: Bergen Døvesenter søkte Hordaland
fylkeskommune om kr 350.000 for oppussing av Døve
senteret. Administrasjonen anbefalte i saksdokumentene
om å avslå søknaden. Men en politiker på møtet kjente
til Bergen Døvesenter og da ble vedtaksforslaget endret
til full støtte!

4. Den 3. september 2015 blir det politisk debatt i Bergen
Døvesenter igjen. Når politikerne er tilstede i døvesen
teret får de også kort informasjon og omvisning i huset.
GODT VALG!

24 Døvel TidIIkrUt 0I1edlemsblad for 1'{grges 'Døveforbund 5/2015



«Deafhood er et omfattende begrep som umulig kan forklares med noen få ord, det har ett historisk
grunnlag og vi må gå gjennom hele døvehistorien med nye øyne for å flrs~å hva dette handler om... » sa
Patrik Nordell til kursdeltakerne. Patrik var vår kursleder og ledet oss gjennom tre spennende dager
med diskusjoner. Patrik er fra Sverige, han er også styremedlem i det svenske døveforbundet.

lærere til døve elever, og det var de som
representerte døveundervisningen da
vedtaket ble tatt.

3. "Klasseskille"
En annen diskusjon handlet om hvordan
døvesamfunnet er i dag, deltakerne ved
kurset nevnte de norske døves kultur
dagene. En gang i tiden var dette en
møteplass for grasroten der hvor under
holdning og kulturinnslag var prioritert
i programmet. En av kursdeltakerne sa
følgende: «Fagdagen som er det nyeste inn
slaget på kulturdagene er jo for dyrt for folk
generelt, de som deltar på fagdagen er de
som flir dekket det av jobben. Hva med alle
andre?». En annen sa: «De fleste som deltar
på fagdagen deltar ikke på selve kulturda
gene. De drar hjem nårfagdagen er slutt.
Vi kan liksom se på det som en form for et
såkalt klasseskille?»

"Deafhood er et begrep som Dr. Paddy
Ladd skapte på 90-tallet da han forsket
deafhoodperspektiv på universitetet i
Bristol, Storbritannia. Begrepet ble brukt
i Paddy Ladds bok: "Understanding Deaf
Culture: In Search of Deafhood" oversatt
til godt norsk: "A forstå døvekulturen:
i søken etter Deafhood". Deafhood
handler om å formidle det å være døv som
noe positivt og å ha en positiv aksept av
å være døv. Deafhood kan forklares som
at døve har en positiv oppfatning av seg
selv. Mange bruker dette begrepet for å
forklare ens personlige reise der en opp
dager og forstår seg selv som døv. Selv om
betydningen av ordet deafhood er sterk
er bevisstheten rundt ordet fremdeles
noenlunde svakt."
(Teksten ovenfor er hentetfra en svensk dis
kusjonsside på Facebook: Deafhood behovs
i Sverige).

Diskusjonene under kurset var spennende
og lærerike. Her gjengir bladet noen
punkter som ble diskutert av deltakerne:

1. Norsk ord for "deafhood"?
Det er ikke konkludert hvordan ordet
"deafhood" skal oversettes til det norske
språket. Det kom flere forslag fra del
takerne, men tre ord ble fort favoritter:
"Døv-forståelse", "Døvskap" og "Døv
tilhørighet". Dette er noe det norske
døvesamfunnet må bli enige om, så denne
diskusjonen er langt i fra avsluttet.

2. Talspersoner for
døvesamfunnet
Det ble diskutert ulike historiske hen
delser i døvehistorien knyttet til temaet
om hvem skal være våre representanter i
døvesamfunnet - og hvem som har retten
til roller som såkalte talspersoner i ulike
situasjoner. For eksempel Milanokongres
sen 1880, der det ble bestemt at talemeto
den skulle brukes i døveundervisningen
- noe som resulterte i at tegnspråk ikke
ble brukt i undervisningen på verdens
døveskoler i nesten hundre år. Hvem var
personene på kongressen? Nesten alle
deltakerne på kongressen var hørende

4. Tegnspråkets Gullalder
Hva med tiden før år 1880? Tiden før
Milanokongressen 1880 ble presentert
som "tegnspråkets Gullalder / Gullår",
det finnes bevis på at døve før år 1880
hadde fine karrierer, brukte tegnspråk og
ble sett på som likeverdige i samfunnet.
De hadde varierte yrker, blant annet som
filosofer og forfattere. Det ble vist frem
flere eksempler på hvordan synet på døve
mennesker var den gang, og alt dette ble
forandret etter Milano 1880. Kursdelta
kerne diskuterte videre hvordan døve
samfunnet i dag kan forhindre repriser av
liknende overgrep mot døvesamfunnet i
framtiden.

Oslo Døveforening fikk oppfordring fra
deltakerne om å arrangere en fordyp
ningskurs i deafhood. Og kanskje andre
døveforeninger kan arrangere kurs i dette
emnet også?

Jannicke Kvitvær
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DØVES
~d

Vestfold Døveforening inviterer til

FAGDAG 2015

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 funksjonshemmedel men

en språklig minoritet?

Står vi foran et

paradigmeskifte i synet på

fun ksjonshem mede?

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. I 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 Vonen
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, Uio ba 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 rrDen 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. Å verdsette mangfold er svært viktig i en stadig mer multikulturell verden.

Marko Vuoriheimo
aka Signmark

Rap artist

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

5/2015 Vl1edlemsblad for ]l(grges ':Døveforbund Døvcu Tidllluift 27



Spø. advokaten
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. I mange tilfeller kan
man få dekket utgiftene til advokat. Ta kontakt for å høre om din sak kan dekkes.

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

Advokat MNA

Mistet original testament
Min far har gått bort og vi kan ikke finne
det originale testamentet som han skrev.
Vi har en kopi. Er kopien gyldig?

Advokat Stub-Chr;st;ansen svarer:

Som hovedregel er den fortsatt gyldig.
Dette er et problem som oppstår fra
tid til annen så vi har en regel i arvelo
ven § 69 hvor det står. «Kan eit testa
ment ikkje finnast når testator er død,
skal det likevel gjelde når innhaldet kan
klårleggjast, med mindre ein må gå ut
frå at testamentet er kalla tilbake eller
at det har vore ugyldig.» Med andre
ord så gjelder testamentet med mindre
det er grunn til å tro at originalen er
kalt tilbake eller at testamentet er
ugyldig på annen måte.

Virkemidler ved brudd på
opplæringsloven

Hvilke virkemidler har man dersom skolen
ikke oppfyller sine plikter ovenfor døve
barn?

Advokat Stub-Chr;st;ansen svarer:

Det er mulig å klage til fylkesmannen,
men Fylkesmannen har ingen reelle
sanksjonsmuligheter dersom kommu
nen ikke innretter seg etter Fylkes
mannens avgjørelse. Hvis det foreligger
et klart brudd på opplæringsloven kan
en mulighet være å anmelde saken til
politiet, noe som kan medføre fore
taksstraff for kommunen. Et annet
alternativ kan være å ta ut midlertidig
forføyning ovenfor domstolene slik
at domstolen pålegger kommunen å
handle. Det innebærer en rettspro
sess. I ytterste konsekvens kan man
ta ut barnet fra skolen for å iverksette
hjemmeundervisning og deretter kreve
erstattet utgiftene som følge av at
skolen bryter reglene. I sistnevnte
tilfelle bør foreldrene sørge for at de
har den nødvendige tid og kompetanse
som skal til for å drive hjemmeunder-

visning, men her må det selvsagt gjøres
en avveining opp mot ulempen det vil
medføre å fortsette å ha barnet på
skolen på grunn av regelbruddet. Man
må også sette seg grundig inn i vilkå
rene og reglene for hjemmeundervis
ning før man eventuelt tar ut barnet
fra skoleundervisningen. Barnevernet
har for øvrig hjemmel til å iverksette
hjelpetiltak som i noen tilfeller kan av
hjelpe eventuelle midlertidige mangler
fra skolens side.

Offentlig saksbehandlingstid
Finnes det noen regler som sier hvor lang
tid det offentlige kan bruke på sin saksbe
handling?

Advokat Stub-Chr;st;ansen svarer:

Det er ikke fastsatt en bestemt antall
dager for saksbehandling, men hoved
regelen er at saksbehandlingen ikke
skal ta «uforholdsmessig lang tid». I
rundskriv datert 17. desember 2014
står det:

Hva som regnes som "uforholdsmessig
lang behandlingstid" bør vurderes "i lys
av de forventninger parten i alminnelig
het vil ha", sies det bl.a. i teorien. Her
er det også lagt til grunn at søkeren
skal ha foreløpig svar innen to uker ved
første gangs henvendelser. Justisdepar
tementet har uttalt at mer enn to uker
må oppfattes som uforholdsmessig
lenge når det gjelder svar på kurante
henvendelser, og mer enn en måned
når det gjelder søknader om tillatelser.
I det foreløpige svaret skal det gjøres
rede for grunnen til utsettelsen og an
gis når svar kan ventes. Foreløpig svar
kan unnlates dersom det er åpenbart
unødvendig.

I Arbeids- og velferdsetaten vil det
generelt være stor arbeidsmengde
i kontoret som antas å måtte angis
som grunn til ventetiden. Det bør
kunne være tilstrekkelig å opplyse om
at behandlingen vil skje så snart som

mulig, samt henvise til den saksbehand
lingstiden som vanligvis påløper for
sakstypen.

Plikten til å gi et foreløpig svar gjelder i
alle forvaltningssaker, også ved hen
vendelser som ikke resulterer i noen
avgjørelse.

Bestemmelsen i andre ledd vil også få
betydning der organet driver forret
ningsvirksomhet, offentlig tjenesteytel
ser mv. Foreløpig svar kan gis skriftlig
eller muntlig.

FLYTTER DU?
Husk at du melder
flytting til
med/em@doveforbundet.no
- eller til:
Norges Døveforbund
Grensen 9
O/59 OSLO

Gavekonto
Norges Døveforbunds gavekonto er
8200 06 08072. Store og små gaver
mottas med takk.

orges Døveforbund arbeider blant
annet for en bedre tolketjeneste, flere
tekstede og tegnspråktolkete 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 rett 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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Syntaks er læren om hvordan man setter opp ord/tegn i bestemt rek
kefølge eller i setningstyper for å få frem språkhandlinger., som for
tellende, bekreftende, spørrende, benektende og kommanderende.

Syntaks 2 om rekkefølgen
Av Odd-Inge Schroder

(Han sover/sov)

(hun gråter/gråt)

8. I fortellinger og dialoger forekommer hyppig strykninger
av S eller Veller O, forutsatt at alle parter ut fra konteksten
vet hva det prates om:

a) STIKKE-AV-TIL KINO (S kan her ha vært "jeg", "du", "hun",
"vi" osv ut fra konteksten)

4. Vi kan ha variant i tegnfølge som (VaS), men bare dersom
S er pronominal peking. Hvis S er substantivtegn, føles denne
som uriktig og blir merket med *:

a) DRIKKE MELK PEK-v * DRIKKE MELK GUTT

b) SKRIVE STI LPEK-h * SKRIVE STI LJENTE

7. Men når vi forteller, er vi inne i en kontekst - en sammen
heng som gjør at seerne vet mye om situasjonen, slik som i
lokalisasjon forekommer SOV under forutsetning at peking,
retningsbøyde verb, endrede verb (SLÅ-FREM, SLÅ-NED, SLÅ
HARDT) og andre faktorer er med på å bestemme hva som er
setningens subjekt og objekt.

a) KVINNE PEK+v MANN+h SLÅ+v->h Kvinnen slo mannen

b) KVINNE PEK+v MANN+h SLÅ+h->v Mannen slo kvinnen

(Ut fra konteksten kan det være "jeg
er sulten", "du er sulten", "hun er
sulten")

( lo veldig - det kan ut fra konteksten
være "delI} "vi" osv)

b) LE-LE

c) SULTEN

5. Topikaliserte setninger har f.eks. objektet først i setnin
gen - som en understreking. Den ledsages av non-manuelle
signaler, som nikk, pause (1\), og da kan vi få O1\SV og O1\VS:

a) BIL 1\ BESTEFAR HA (O 1\ SV) Det er bil bestefar har

b) BIL 1\ HA PEK-v (O 1\ VS, dersom S= pronominal
peking) Det er bil han har

6. Det behøver ikke være enkle ord, men kompliserte ord slik
som i den norske setningen:

Den søte piken spiste grådig den ferske fisken.

Den søte piken er subjekt (S) med adjektiv og substantiv,
spiste grådig (V) verbal og adverb, og den ferske fisken er
objekt (O) med adjektiv og substantiv. Vi kan oversette til
NTS med endring i verbtegnet SPISE i form og utførelse til å
bety SPISE-GRÅDIG:

SØT PIKE SPISE-GRÅDIG FERSK FISK.

2. Setninger med intransitive verb, der subjektet er pronomi
nal peking får vi to varianter (første er trykksterk = SV og den
andre trykksvak =VS; v=venstre og h=høyre):

trykksterk: trykksvak:

a) PEK-v SOVE a) SOVE PEK-v

b) PEK-h GRÅTE b) GRÅTE PEK-h

3. Norsk tegnspråk er vanligvis et SVa-språk der subjekt og
objekt kan være fulle nominalfraser og verbalet er transitive
verb, og også der subjekt er pronominal peking (trykksterk
variant):

a) DAME SPISE FISK b) PEK-h SPISE FISK b=han/hun

a) OLE ELSKE KARI b) PEK-v ELSKE KARI b=han/hun

Forrige gang var det om ulike setningstyper. Denne gangen
tar vi for oss rekkefølgen av subjekt (S), verbal (V) og objekt
(O) i setninger. NTS sies å være et SVa-språk. Det samme
gjelder norsk skriftspråk.

Vi fremmer forskjellen mellom setningene Mamma ler
(SV) og Ler mamma? (VS) med rekkefølgen, mens NTS har
MAMMA LE som gjelder for både fortellende og spørrende
setninger. Forskjellen ligger i hevede øyebryn. Derfor er det
uhyre viktig at vi bruker ansiktsbevegelser. Det er ikke grima
ser, men språklige trekk.

I den tidligere forskning av tegnspråk hevdet ulike for
skere at man ikke kunne finne faste regler for ordfølge. I.M.
Schlesinger (1970) undersøkte ved hjelp av bilder hvordan
døve i Israel kommuniserte med hverandre. Det ble ikke fun
net noen faste regler for rekkefølge. Muligens var det fordi
israelsk tegnspråk på det tidspunktet var et pidgintegnspråk
da døve jøder kom fra hele verden med ulike tegnspråkbak
grunn. Men likevel skjønte de hverandre, og hva kunne det
skyldes? Velutviklet gjetteevne eller telepati?

Når det gjelder tegnspråk i Vesten, synes forskningen av i
dag å vise at de er SVa-språk (Scott K.Lide1l1980 for Ameri
can Sign Language; Brita Bergman 1988 for svenskt tecken
språk; Bogumila Slowikowska for polsk tegnspråk 1995).
Men ikke når det gjelder tegnspråk i India og Pakistan - de er
antagelig SOV-språk (Woodward 1983, Zeshan 2006).

Her nøyer vi oss med en kort gjennomgang av noen regler
tegnfølge i norsk tegnspråk:

1. Setninger med intransitive verb, dvs ingen objekt (SV)

a) MANN SOVE b) BABY GRÅTE
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Død
ELLEN LANDEHAGEN, Oslo, født
23. junil926, døde 12. juli 2015.
NYFRID GRIMSTAD, Trondheim,
født 16. juli 1924, døde 9. august.
ARNOLDA HEGDAHL, Trondheim,
døde 17. august.
SYNNØVE JONASSEN, Porsgrunn,
født 17. mars 1926, døde 13. august.

JOHANNES HELLELAND,
Al, født 4. september 1934, døde 16.juni.
Tidligere rektor på Al folkehøyskole og
kurssenter for døve Johannes Helleland
er død etter kort sykeleie.
Johannes Helleland, eller bare Jani som
han ble kalt til daglig var rektor i 20
år, fra 1974 til 1994. Han overtok som
rektor da skolen var ett år gammel og
slet med en vanskelig økonomi. I sine år
som rektor bygget han skolen opp og ut.
Det ble bygget en rekke nye internater og
bygget til Døves Video ble reist av skolen.
Jani var en dyktig administrator og had
de god kontakt med bank og nætingsliv
i Hallingdal. Han utnyttet til beste det å
lede en stor bedrift i en liten kommune
som Al. Norges Døveforbund visjon på
1970-tallet var å samle folkehøyskolen,
kursvirksomheten, videoproduksjonen og
tegnspråkteatret på Al. Både ved oppret
telsen av Døves Video og Tegnspråktea
teret (nå Teater Manu) hadde han mer
enn en finger med i spillet.
Helleland kombinerte et klokt hode med
et varmt hjerte. Det var en stolt rektor
som i 1981 reiste til en flyktningeleir i
Østerrike og tok med seg 25 øst-europeis
ke døve flyktninger til skolen på Al. Han
snakket senere ofte om denne gruppen
og den ressursen de har blitt både for dø
vesamfunnet- og storsamfunnet i Norge.
Som politisk engasjert hadde han god
kontakt til politikere både på Storting,
fylkesting og i kommunestyret - kontak
ter virksomheten på Bakketeigen i alle år
nøt godt av.
I hans tid som rektor utviklet skolen seg
fra «bare» å være folkehøyskole til også å
få et kurssenter med et stort antall kurs
for døve, hørende foreldre til hørselshem
mede barn, døve foreldre, døvblitte og
pårørende og et stort antall voksenopplæ
ringskurs for døve.
Men mange vil nok mene at det viktig
ste Helleland gjorde som rektor var å
etablere Al folkehøyskole og kurssenter
for døve som et fyrtårn i kampen for å
få anerkjem norsk tegnspråk som språk.

Helt opp til 1980-tallet var synet på
tegnspråk at det var en hjelp i kom
munikasjonen, det var det som kaltes
tegnspråknorsk som var rådende. Jani var
ingen tegnspråkekspert, men han hadde
store allmenne kunnskaper i språk. Han
skjønte fort at elevene hans snakket et
annet språk enn ham og ga sine ansatte
all mulig støtte i arbeidet med å fremme
norsk tegnspråk som et fullverdig språk
i Norge.
Johannes Helleland kunne være en streng
og bestemt rektor når det var nødvendig,
men best huskes han for sitt omgjenge
lige og smilende vesen. Han var dyktig
til å finne løsninger, bygge broer og
videreføre vennskap. Han var en raus
person med et ekstra varmt hjerte for de
som trengte noe ekstra.
For sitt arbeid med Al folkehøyskole og
kurssenter for døve ble Johannes Hel
leland i 1998 tildelt Norges Døveforbund
høyeste utmerkelse, hedersmedaljen. Han
har satt varige spor etter seg i historien til
Al folkehøyskole og kurssenter for døve.
En hedersmann har takket av.
Helge Hetland

RAGNAR WOLL,
Drammen, født 8. november 1924, døde
3. august. Han ble født og oppvokst på
Steinberg i Nedre Eiker, Skolegangen
fikk han på døveskolen i Oslo. Etter det
har han bodd og arbeidet i hjemtraktene
hele livet.
Ragnar ble tidlig medlem av Drammen
Døveforening. Med sine gode evner ble
han tidlig valgt inn i styre og stell. Han
har sittet hele 32 år i hovedstyret, hvorav
15 år som foreningsleder. I 1984 ble han
utnevnt som æresmedlem av foreningen.
Drammen Døveforening kan takke ham
som en av pådriverne til at vi har fått et
egne lokaler, som er gjeldfritt i dag.
Som ung var han en habil orienterings
løper. Senere ble bridge hans kjæreste
hobby ved siden av foreningsarbeidet.

Han deltok i bridgemesterskap både na
sjonalt og internasjonalt. Mange premier
ble det også.
Han etterlater seg sin kjære kone Anna,
og deres to barn, Anne Grete, Terje,
svigerdatter og barnebarn.
Ragnar vil bli savnet av sine nærmeste
og i døvemiljøet. Vi lyser fred over hans
mIllne.
Drammen Døveforening.

Gratulerer med overstått
Gunhild!

Gunhild Pedersen fylte 80 år 24.august.
Gjennom flere tiår har hun hatt mange
sentrale roller og viktige oppgaver i
døvemiljøet i Stavanger, og hun har det
fortsatt.
Gunhild ble født i Mortenshals utenfor
Tromsø. Som tunghørt jeme gikk hun
først på hørende skole et par år, og senere
ble det døveskolen i Trondheim. Etter
hvert havnet hun på yrkesskolen for døve
i Stavanger. Der traff hun sin kjære
Arnulf, og siden har hun blitt værende
i Stavanger. Sammen bygget de hus og
hjem og fikk fire døtre. Gunhild kan i
dag glede seg over mange barnebarn og
oldebarn, men savnet av Arnulf er stort.
Han døde i 2010.
De fleste døve i Stavanger regner
Gunhild som fullt ut «en av sine», selv
om hun som tunghørt også har brukt
mulighetene til å engasjere seg noe i
hørende miljøer. Hun liker godt å reise,
besøke venner og har i alle år vært glad i
gå på tur.
Gunhild var leder i Døveforeningen i
flere perioder både på 60-, 70- og 80-tal
let. I mange år var hun også tegnsprå
klærer for hørende. I Døves idrettslag var
hun og mannen engasjert i flere år. En
periode var Gunhild også fylkessekretær
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for døve i Rogaland. Gunhild er æres
medlem både i Stavanger døveforening
og Norges Døveforbund. Hun er leder for
seniorgruppen, og fremdeles svært aktiv
og engasjert i gruppen som arbeider for
bedre eldreomsorg for døve i Stavanger
og Rogaland.

Gunhild har vært en viktig medarbeider
i Frelsesarmeens arbeid blant døve og
døvblinde. I Døves menighet i Sravanger
har hun hatt en sentral rolle gjennom
flere tiår. I mange år var hun medlem og
leder av menighetsrådet, og etter noen års
pause stiller hun igjen som kandidat ved
høstens valg!
I dag er hennes hovedoppgaver i menig
heten den månedlige utlodningen på
«Apen kirke», samt ansvaret for å lede
salmesangen på tegnspråk. Hun er også
flittig til å besøke eldre og syke som ikke
så lett kan komme seg til kirke lenger.

Vi gratulerer så mye med overstått dag og
ønsker mange gode år framover.
NDF - Stavanger og Stavanger Døves
menighet

80 år
MARIE PETTERSEN, Stjørdal,
blir 80 år 8. oktober.

75 år
ARNE KARLSEN, Trondheim,
blir 75 år 18. september.
SIGNE KASENE, Oslo,
blir 75 år 26. september.
JOHANNE MARTINSEN, Trondheim,
blir 75 år 26. september.
INGER KNUTSEN, Haugesund,
blir 75 år 14. oktober.

70 år
ODDVElG KAULUM, Moss,
blir 70 år 22. september.
BJØRG FJELLSTAD, Tofte,
blir 70 år 29. september.
ANNE-GRETHE MARCUSSEN,
Drammen, blir 70 år 3. oktober.

60 år
EDVARD JOHAN STRAND, Tromsø,
blir 60 år 29. september.
GUNNAR FAUSKANGER, Bergen,
blir 60 år 30. september.
GUNNAR ERIK WOLD, Oslo,
blir 60 år 14. oktober.

50 år
HELGE HAUGEN, Austmarka,
blir 50 år 25. september.

Bryllup

Etter fire års kamp fikk endelig Arvid
Todal sin kjære Aziza. De giftet seg i
Kristiansund 30. januar. Aziza kom-
mer fra Marokko. Arvid var bosatt i
Trondheim, men er fra Kristiansund. De
nygifte er nå flyttet hjem til Kristiansund
og har bosatt seg der.
Hilsen fra mamma og pappa i Norge

Juleverksted
15.-20.november 2015

Sushi, vårrull og julemat; Sylte og sild
vi Elisabeth K. Hadland og Knut Waag.

Geriljabroderi, smånisser, julekurver i nye mønstre
vi Anne O. Folland.

Toving/filting: Festlig fugl, hjerter, uro, sitteunderlag,
gryteunderlag, pannebånd, pulsvarmere,

smykker til hals og håndledd
vi Åse Auensen

Glass: Engler, hjerter og lysholdere
vi Kolbrun Hreidarsdottir.

Påmelding: kurs@al.fhs.no
Oppgi hvilke tema du er interessert i.

Kursavgift: kr 1.000,-
Reiseutgifter: Du betaler selv reiseutgifter opp til kr 1.000,

Utgifter over kr 1000,- dekker skolen.

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2015

Har du andre temaønsker tar vi gjerne imot forslag.
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AKTUELT

lmj,keKvitvæ< «Ut av stillheten!»

Lansering av dokumentarfilmen Veien tilbake. Foto: Ante Siri, Statped.

Som et resultat fra et samarbeid mellom
Statped og Novemberfilm er det nå laget
en dokumentarfilm. Det er en infor
masjonsfilm som er finansiert av Extra
stiftelsen med HLF som prosjekteier.
Dokumentarfilmen har tittelen: "Veien
tilbake". I filmen møter vi to voksne per
soner som har to helt ulike livsopplevelser
med Cl, vi følger deres ulike opplevelser
gjennom en periode i livet. På den ene si
den har vi Ulf og på den andre siden har
vi Grethe. Ulf har vært hørselshemmet
og brukt høreapparat hele sitt liv, han
fikk Cl i voksen alder. Han sliter med
tilværelsen sin og trekker seg mer og mer
tilbake. Med støtte fra familien begynner
han på Al folkehøyskole og kurssenter for
døve for å lære seg tegnspråk. Vi følger
hans tegnspråkurvikling gjennom året på
Al sammen med familien sin. Grethe har
vært hørende hele sitt liv, gradvis mister
hun hørselen og det blir konstatert at
hun en dag blir døv. Grethe sliter med
det sosiale felleskapet, vi følger Grethe og
hennes familie der hvor hun kjemper til
bake til det livet hun alltid har kjent til.
Vi får følge med på hennes Cl-operasjon
hvor hun også forteller om sine forventin
ger. Grethe har vært hørende og vet hva
det vil si å høre. Dokumentarfilmen viser
frem fakta ved å følge to personer der
hvor den ene oppnår mislykkede og den
andre suksessfulle hørselsresultater etter
en Cl-operasjon. Vi får følge to personer

som finner veien tilbake til livet på to

ulike måter.

TV2 viste interesse for dokumentarfil
men "Veien tilbake", det ble da skrevet
kontrakt mellom TV2 og Novemberfilm
for å lage en TV-serie som viser både
barn og voksne med Cl. Novemberfilm
har derfor også produsert dokumentar
serien: "Ut av stillheten". I denne serien
møter vi også Ulf og Grethe, samt fire
personer til. TV2 har fått bruke ma
teriale fra dokumentarfilmen "veien
tilbake" i tillegg til nye opptak. Pro
duksjonens fagkonsulent Anne Kristine
Grønsund forteller at bakgrunnen for å

søke midler til dokumentar- og informa
sjonsfilmen "Veien tilbake" var at hun,
som ble Cl-operert som voksen, har fått
erfare at mange Cl-opererte sliter med
samfunnets urealistiske forventninger til
hva slags hørsel Cl kan gi. Dette gjorde
at hun valgte å søke prosjektmidler til et
prosjekt der målet er å opplyse samfunnet
på riksdekkende TV.

Første episode av "Ur av stillheten" ble
vist på TV2 onsdag den 26. august 2015
Norges Døveforbund kom da med en
pressemelding, pressemeldingen kan leses
på www.deafnet.no

Arbeidslivsseminar i Stavanger 20.-22.november 2015: Arbeidslyst

Har du arbeidslyst, er arbeidssøker og
ønsker ny inspirasjon til hvordan du
kan optimalisere dine arbeidsmulighe
ter i jobbsøkerprosessen? Lurer du på
når/ om og hvordan du skal redegjøre
for din situasjon som døv eller hørsels-

hemmet overfor arbeidsgiver? Eller
hva du skal gjøre når du opplever å
bli diskriminert i jobbsøkerprosessen?
Bli med på årets arbeidslivsseminar i
Stavanger på Scandic Stavanger City
20.-22.november 2015!

- Jobbsøknad og CV
- Jobbintervju
- Formelle og uformelle krav i arbeids-
livet
- Arbeidsmiljøloven
- Diskriminering
- Fagforeningens rolle
- Tilrettelegging
- Erfaringsutveksling

Deltakeravgift som dekker reise, hotell
og mat:
Medlemmer i NDF: SOO/
Ikke-medlemmer: 1500,-

Deltakeravgiften overføres til
8200.01.77004 ved påmelding
Påmelding senest den 30.09.2015;
www.deafnet.no.
Program og mer info finner du på
deafnet.no.

Arbeidslivsutvalget,
Norges Døveforbund
NB; Begrensende plasser, vær tidlig
ute med å melde deg på.
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Vilma sitter i sofaen og ser på TV
Av Marte Eidsand Kjørven

Vi andre slipper å høre lyden av Scooby
Doo som hyler av skrekk. Vi har nem
lig fått en såkalt «Roger Pen» - og
denne magiske pennen gjør at lyden fra
tv'en kommer rett inn i høreapparatene
til Vilma. På den måten får hun bedre
lyd, og vi andre slipper å høre den. Og
trenger jeg å formidle noe til henne
mens hun har ørene fulle av tv-lyd, kan
jeg bare bruke tegnspråk.

Barna har hatt mye moro med den
Roger pennen. Linea tar den med seg
på andre siden av tunet, og snakker til
Vilma. Nesten som en walkie talkie! Det
eneste som er dumt, er lyden bare går
den ene veien. Men det er jo ikke noe
problem - tegn er en annen magisk måte
å kommunisere over avstand. Roger pen
den ene veien - tegn den andre. Man får
ikke mer moro enn man lager selv. Barna
kommuniserer - de er glade og trygge.

Jeg tenker over hvor ufattelig heldige
vi er som bor i Norge. Vi får tilgang til
alle mulige tekniske hjelpemidler, tegn
språkopplæring og alt vi kan ønske oss.
Neste uke skal min gode venninne Aina

Therese Fossum. Oppvekstkonsulent i
NDF, til Georgia i FN-regi for å snakke
om Se Mitt Språk og hva det betyr for
oss foreldre. Foreldre i Georgia kan
bare drømme om de tilbudene vi har i
Norge. Uten tekniske hjelpemidler eller
tegnspråkopplæring er grunnlaget for å
kommunisere med sitt eget barn små.

Ja, vi er privilegerte. Ekstra privilegert
føler jeg meg nå - som nyhetsbildet
flommer over av desperate mennesker
på flukt fra krig. Foreldre som velger å
ta med barna sine ut i en overfylt båt,
enda de vet at risikoen for å dø er stor.
Å kommunisere med barna er en bonus
- først må de holde dem i live.

Så selv om jeg er fristet til å klage litt
over at det tok oss et år, og omtrent
hundre tusen telefoner rundt omkring
i hjelpeapparatet, å få tak i den Roger
Pennen, så lar jeg det være. Nå må jeg
på loftet og hente frem klær, sko, dyner,
leker og annet vi ikke trenger, og som vi
skal levere til de som har klart å holde
barna sine i live hele veien til Norge. De
trenger oss. Klage kan jeg gjøre senere.
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J D l
Dette er en ny side som vil bli et fast innslag i Døves Tidsskrift,eg e er... her blir det delt informasjon som kanskje kan være nyttig for
lesere av bladet. Alt fra reisebrev til nyheter og kronikker.

- Det er deres generasjon
som kommer til å reise til Mars

Reisebrev av Marius Berge Eide

Jef!Hof!man og Marius

Her mottar Marius vitnemålfra
direktørJohn Conno/y, NASA,
ISU-president Walter Peeters og
ISU-grunnlegger Bob Richards

rison Schmitt, og den første
koreaneren i rommet, Soyeon
Yi), Mission Director for den
internasjonale romstasjonen,
NewSpace-entreprenører
representerte privat romin
dustri, jurister, historikere, to
presidentrådgivere for Obama,
psykologer og science- fiction
forfattere.
Mest inntrykk gjorde allikevel
mannen jeg satt ved siden
av under åpningsmiddagen,
Jeffrey «Jeff» Hoffman. Han

hadde studert realfag og astronomi, men hadde hatt en vill
drøm. Han ville ut i verdensrommet. Nå, litt eldre, satt leff ved
siden av meg og sa han var professor ved MIT. Men før han
hadde blitt det hadde han rukket å bli en astronaut. Drøm ble
til virkelighet. I 1993 reparerte han Hubble-teleskopet, som i
dag fortsatt tar bilder. Jeg lærte av Jeff at det er vanlige men
nesker med store drømmer som vil føre menneskeheten ut i
rommet. For hvem skal ellers gjøre det?

av Ingvild Larsen Skjong

Forening for norsk tegnspråk (FONTS) gjennomførte igjen en
fortellerkveld den 27. august i Oslo, på Kulturhuset etter siste
gang den 26.november 2014, en mørk dag for Brann-fansen 
noe som også ble fremført aven Brann-supporter som en minne
fra kvelden sammen med mange flotte fortellinger fra publi
kum. Rundt 30 personer møtte opp, alle fra morsmålsbrukere
til tolkestudenter. Odd-Inge Schrøder loset publikum gjennom
en flott redegjøring om fortellerkunsten - hva er fortellerkunst?

Ny fortellerkveld i regi av FONTS

Det var åpent for publikum å bidra med sine egne fortel-
linger, alt fra fortellinger om bilturer hvor man blir stoppet
i politikontroll, opplevelser med ulike situasjoner hjemme,
døveforeningen, sportsarenaen og store/mindre tabber. Alle
fortellingene ble tatt opp på film, så her sitter FONTS med et
utmerket potensiale i form av filmer som kan tas fram ved en
senere anledning for å se hvordan tegnspråk og fortellerkunst
har utviklet seg gjennom årene. Mange flotte fortellinger ble
delt, og heldigvis kunne folk dra hjem med fortellingene friskt i
minne, og ingen dårlige fotballminner.

Paal Richard Peterson kunne på slutten av kvelden fortelle at
FONTS jobber for å få oppdatert hjemmesiden i løpet av 2016,
og for å få arrangert flere fortellerkvelder - også andre steder
enn i Oslo. Det blir spennende å se hva som arrangeres videre
av FONTS.

NASA-administrator Charles
Boldens budskap var urve
tydig der han stod og pratet
til oss, hundre unge men
nesker på vei inn i, eller fra,
romindustrien. Han fortsatte,
«vi lever i vidundrenes tid,
og mange av våre triumfer
er oppnådd gjennom samar
beid».
Gjennom ni ukers hardkjør,
inspirert av treningsprogram
met psykologer har utviklet
for astronautkandidater 
lærte deltakerne ved Interna
tional Space Universitys Space Studies Program i Athens, Ohio,
USA, å samarbeide. I sommer deltok jeg som en av tre represen
tanter for den lille romfartsnasjonen Norge sammen med totalt
fire dykrige tolker.
Vi skulle ikke bare gjennom evige lange undervisningsdager,
men også lykkes i å fungere sammen, uansett hvor slitne vi var.
Når du er på lag med en koreansk jagerflypilot, en amerikansk
NASA-forsker, en fransk elektroingeniør og en kinesisk visedi
rektør er det en ting som er klart; menneskene rundt deg kan
det de gjør, og kan det veldig godt. Men når kommunikasjonen
svikter, hjelper ikke all verdens faglige tyngde - dette ble de
fleste smertelige klare over veldig tidlig i programmet.
Løsningen kan ikke læres bort, men må erfares. Og som tidlige
re elev ved døveskoler, har jeg, som mange andre, erfaringer få i
samfunnet rundt oss har. Vi måtte forholde oss til et mangfold
av mennesker. Selv i et lite døvemiljø, er det større mangfold
enn mange hørende barn vokser opp i. For å få mangfold tren
ger man ikke mange. Man trenger bare forskjeller.
Internasjonal kommunikasjon krever at man kan se forbi for
skjellene. Man må kaste fra seg trangen til å fortolke hva som
blir sagt i lys av egen kultur og bakgrunn. Man må tenke tverr
faglig, at andre kan bidra med kunnskap der du selv mangler
det. Selv om det tar tid. Eller er frustrerende.
Når de fleste deltakerne erfarte det mange døve allerede har
erfart gjennom egen oppvekst, skjedde det en stille revolusjon.
Når vi tok oss tid til å kommunisere godt, fyltes lunsjbordene
av elektriske samtaler. Futuristen Jim Dator sa til oss at «de
nyttige ideene om fremtiden er ofte de som høres mest ville
ut» - og ble tatt på alvor. Vi planla månebaser på jorden. Startet
fiktive selskaper. Pratet med romfartsdirektører om etikk og
multiverser. Men mest drømte vi om en menneskehet som tør å
forlate sin krybbe, Jorden, en historisk oppfordring fra Kon
stantin Tsiolkovski, en av astronautikkens fedre.
NASA-administrator Charles Boldens tale var en av flere denne
sommeren ved Space Studies Program 2015. Andre gjester og
forelesere (blant annet det siste mennesket på månen, Har-
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Spor.
DM 2015 i fotball VM i Futsal

Vi i NFF Døveutvalget vil i anledning utendørs Døvesmesterskap i Hamar
(18-20 september) - komme med noen ord. Vi gleder oss stort, og ser frem
til et vellykket arrangement hvor fotballglade hørselshemmede fra hele lan
det samles på et sted! Det er utrolig å tenke på at døvemesterskapet har blitt
en så viktig sosial arena for døve og hørselshemmede.

Året er 2015. Teknologien for
andrer seg, samfunnet endrer
seg og det samme gjør døve
fotballen. For første gang blir
utendørs DM for damene av
lyst. I tillegg har vi over flere
år gått fra å spille 11 'er til 7'er.
Norway Cup 2015 ble også
avlyst fordi man ikke fikk nok
deltakere. Døveutvalget ser på
dette som bekymringsfullt.

I dag blir mange potensi-
elle spillere integrert i sine
distrikter med de nødvendige
hjelpemidler som er å finnes
på markedet. Men det de
gjerne går glipp av er felles
skapet man får i et miljø hvor
man kan være en av mange,
fremfor den ene spesielle. Det
er i dag ikke en lett oppgave å
formidle tilbudene som døve-

klubbene rundt om i landet
har. Dette tror vi er noe av
bakgrunnen til at fotball for
døve og hørselshem mede t til
stadighet reduseres ifht antall
deltakere. Vi må alle samar
beide med å rekruttere poten
sielle hørselshemmede som
bor hjemme i sine distrikter.
Vi må hjelpe hverandre med
å løfte fotballen, oppmuntre,
gire, og engasjere hverandre.
Videre må vi sammen jobbe
for å styrke sportsklubbene i
Norge, ved å inkludere hør
selshemmede, ved å enga
sjere og øke idrettsgleden hos
deltakere.

Døveutvalget kan ikke
kjempe denne kampen alene.
Ei heller kan klubbene, eller
deltakere. Men sammen er vi

flere, sammen er vi sterke, og
sammen kan vi utrette noe.

Vi vil derfor oppfordre alle
- klubber, deltakere, turister 
til å tilby seg å hjelpe til med
dette. Ta gjerne kontakt med
klubben i nærheten av deg
hvis du ønsker å bidra med
noe. Ta kontakt med Døve
utvalget eller klubbene om du
har en god ide for å rekruttere
nye spillere. Bruk nettverkene
deres til å mobilisere videre
til potensielle deltakere. Og
ikke minst; vær et forbilde ved
å vise hvilken glede fotballen
kan gi.

Har du en god ide, eller øn
sker du å gi tilbakemelding til
Døveutvalget, ta kontakt med
oss på: du@fotballdeaf.no

Den 20.-28. november 2015
er det Verdensmesterskap i
Futsal som vil finne sted i
Bangkok, Thailand.

Norge stiller opp med både
kvinne- og herrelandslag,
begge landslagene har flere
samlinger utover høsten
og endelig uttakning til
troppene - som skal spille
med det norske flagget på
drakten skjer senere i høst
ifølge landslagene. Kvinne
landslaget møter Tyskland,
Belgia og Brasil i første
gruppespill. Mens her
relandslaget møter Tyrkia,
Japan og Venezuela.

Så er det slik at Norges
Fotballforbund ikke ser på
døvefotballen som top
pidrett, de støtter ikke
døvefotballen økonomisk.
Så våre norske spillere sam
let sponsor og støtte på eget
initiativ.

Kvinnelandslaget har samlet
støtte fra ulike sponsorer, de
er nå oppe i en total sum på
110000 kroner (juni 2015).
Herrelandslaget har ikke
vært like heldige, det betyr
at guttene betaler mer fra
egen lomme.

Vil du støtte de
norske landslagene?
For støtte til herrelandsla
get, gå inn herrelandslagets
sponsorside: http://www.
sponsor.no/futsal eller sjekk
ut herrelandslagets Face
bookside: Norges herre
landslag i futsal for døve.

For støtte til kvinneland
slaget, ta kontakt med
dem på kvi nnelandslagets
Facebookside: Norges kvin
nelandslag for døve.

512015

Norges kvinnelandslagfor døve under EM 2014 i Sofia, Bulgaria. Foto: Johan Roppen
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 OSLO
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