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Det er årsmøtetid, postkassen blir bombardert med års-
beretninger og årsrapporter. Medlemmer blir verdsatt 
som æresmedlem, nye klubbrekorder er satt, årets bidrag 
blir nevnt, årets bragd blir utdelt. Noen blir beæret med 
en trofast medlemskapspris og det er forslagsendringer 
for foreningens struktur. Vi får lese om årets regnskap 
og kommende budsjett. Foreningens hus, klubbhus 
eller hytte som kanskje skal selges. Det er hyggelig og 
mindre hyggelig lesing. Jeg leser gjennom hvert eneste 
årsberetning, samtlige av disse har betalingsgiro ved-
lagt, det er på tide å betale medlemsavgiften. Her er det 
noen som gjerne klager, mens andre bare betaler uten å 
mukke.

Innad døvesamfunnet er jeg er medlem i tre foreninger, 
tre ungdomsklubber, to idrettsklubber, tre landsforbund 
og to internasjonale organisasjoner. Jeg betaler - og jeg 
utnytter med glede de goder jeg som medlem har krav 
på, men dessverre er det en ting jeg som medlem bryter 
min plikt i: Jeg deltar ikke alltid på alle årsmøtene.

Når én år etter år ofte er på feil sted til feil tid, rekker 
én ikke å reise hundrevis av kilometer for å delta på 
et eneste årsmøte. Et årsmøte som gjerne består av de 
samme diskusjonene som foreningen hadde året før - og 
året før der igjen. 

«Kom på årsmøtet, det er din plikt som medlem!» er en 
fin setning. Fordi de som sitter med styreverv forventer 
at du som medlem skal være der. De forventer at du 
som medlem skal si din mening. Og det er her de aktive 
medlemmene taper. De aktive taper kanskje ikke på 
sine egne vegne, men det er de mindre aktive som får 
denne bjørnetjenesten gratis. 

Du gjør noe, de andre sitter hjemme velvitende om at 
akkurat DU er ute og jobber for deres sak. Du stiller 

opp på alt mulig, andre sitter hjemme foran favorittpro-
grammet på TV og lader opp batteriene til neste dag, 
vel vitende om at akkurat DU er ute og representerer 
dem. 

Du rekker opp hånden under årsmøtet og medlemsmø-
ter for å komme med argumenter om et forslag som du 
er uenig i, de andre sitter rundt deg og tier fordi du taler 
for deres sak. Uten de aktive vil det aldri være rom for 
diskusjoner, rom for nytenking og andre perspektiver. 
Uten synspunkter under årsmøter vil ikke foreningene 
kunne utvikle seg, og dette påvirker igjen det nasjonale 
forbundet. 

Det er din plikt som medlem å møte opp, det er din 
plikt å bruke stemmeretten din, men du har kanskje 
også andre plikter som du av og til må prioritere foran 
din forening? Foran valgkomitéer som spør om du vil 
være med i et eller annet styre? Hvorfor skal valgkomi-
teen spørre de samme personene hele tiden? Du som 
er aktiv klager ikke på de andre, du gjør dette gjerne, 
fordi du liker det. Men diskusjonene som er der hvert 
år kan fornyes dersom andre ansikter, de mindre ak-
tive, deltar og bidrar med stemmeretten.  Hvis du som 
medlem ikke kan være tilstede så kan du få frem dine 
synspunkter ved å prate med de andre medlemmene 
før årsmøtet. 

I år har NDF landsmøte, vil du påvirke arbeidet i 
NDF? Da kan du begynne med din lokale forening. På 
side 9 kan du finne datoen for din forenings årsmøte og 
medlemsmøte. Vi vet alle at det alltid vil være noen som 
mer enn andre gjerne bidrar med sitt, men vi alle taper 
på dette når denne noen ikke alltid kan være tilstede...  

Jeg ønsker landets døveforeninger, ungdomsklubber og 
idrettsforeninger lykke til med kommende årsmøter!

«Det er din plikt!»

Jannicke Kvitvær
redaktør

LEDER
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Så er vi kommet et stykke på vei inn i 2016, siden dette er 
årets første blad er det likevel en anledning for Norges 
Døve forbund å takke våre medlemmer for året som nå er 
lagt bak oss. 2015 har vært et spennende år for NDF med 
mye på agendaen, her er noen smakebiter fra året som var:

1. Tegnspråkkurs for barn/søsken ble gjennomført i Oslo, 
søsken av døve har ikke mange rettigheter til å lære seg 
tegnspråk, annet enn å lære det i hjemmet. I Oslo ble det, 
etter underskriftkampanje ved initiativ av NDFs foreldre-
utvalg, gjennomslag for et eget tegnspråkkursopplegg for 
søsken av døve. Et par døveforeninger i Norge gjennom-
førte liknende kurs for søsken på slutten av 90-tallet.

2. NDFs Seniorutvalg arrangerte nordisk seniorleir i 2015, 
hele arrangementet ble lagt til på Hurtigruten – Bergen-
Kirkenes tur-retur. Bladet har skrevet om denne turen i 
DT nr 6/15.

3. Det ble opprettet et KODA-utvalg under NDF, målgrup-
pen er både KODA-barn og foreldre. Saker som de vil 
fremme er tegnspråk som valgmulighet i barnehagene 
og skolene, dette er saker som samarbeides med CODA-
Norge. (CODA-Norge er foreningen for alle hørende 
som har døve foreldre. CODA står for Children of Deaf 
Adult, mens KODA står for Kids of Deaf Adult – og ret-
ter seg til barn under 18 år).

4. Et utkast kalt ”Dokument 8” ble utformet av NDFs 
oppvekstkonsulent i desember 2015, dette er et dokument 
med mål om å få Staten til å oppfylle det språkpolitiske 
ansvaret, DT gjengir tiltakslisten som er å finne i doku-
mentet.
o Staten må oppfylle sitt språkpolitiske ansvar som følger 

av FN-konvensjonen, språkmeldinga, st.meld. 18.
o Etterspørre tiltak 15 i st.meld. 35 «Mål og meining» 

(2007-2008): 15 «Regjeringa vil vurdera situasjonen 
for teiknspråkbrukarane med omsyn til praktisk tilret-
telegging for bruk av teiknspråk på ulike samfunnsom-
råde og dei formelle rettar og plikter som er knytte til 
dette.»

o Staten skal fortsette å ha ansvar for statlig tegnspråk-
lig skoletilbud. Dette må bygges opp og brukes som 
eksempelskole for metodikk og pedagogikk innen to-
språklig undervisning av elever som har sin opplæring 
i og på tegnspråk. Denne eksempelskolen kan drive 
veiledning av kommunale skoler som har tegnspråklige 
elever, tilby praksis for og samarbeid med høgskoler, 
være et kjernemiljø for tegnspråklig fagkompetanse.

o Tegnspråk som andrespråk.
o Tegnspråk som valgfag.
o Regelmessig tilsyn av kommuner med ansvar for opp-

læring i §2-6

o Forskrifter til opplæringslovens §2-6 for barn under 
opplæringspliktig alder.

o Forskning på norsk tegnspråk.
o Forskning på tospråklig bimodal opplæring som gir 

grunnlag for pedagogisk og metodisk retning og tan-
kegang.

o Sikre at statlige institusjoner, som feks Statped, tar sitt 
språkpolitiske ansvar, gitt i språkmeldinga, på alvor.

o Sikre og bygge opp kompetanse til de som skal gi råd 
om norsk tegnspråk.

o Sikre og bygge opp kompetanse i tegnspråk for de 
personer som har ansvaret for tegnspråkopplæringen i 
barnehage og skole.

o Utvikle og sikre tegnspråklige arenaer på tvers av gene-
rasjoner.

o Sikre at norsk tegnspråk også blir et fokus i den fag-
spesifikke kompetansen som er et viktig fundament for 
opplæringen av tegnspråklige elever i fremtidens skole.

NDF sender ut i disse tider faktura for medlemskontingen-
ten 2016 per e-post og post. Husk å betale den i tide for å 
sikre oss fortsatt gjennomslag for året som kommer. Vi ser 
frem til alle de gode resultatene som vi både, sentralt og 
lokalt, skal oppfylle sammen. Med ønske om et godt tegn-
språkfylt 2016!

Av Jannicke B. Kvitvær

NDF med høringssvar om 
 barnehageloven
NDF er ikke enig i kunnskapsdepartementets forslag til endrin-
ger i rettigheter til tegnspråkopplæring og har kommet med et 
høringssvar. 

Barneombudet støtter NDF i denne saken, NDFs foreldre og 
oppvekstutvalg stiller også spørsmål i hva Statped mener om 
dette. I neste nummer av DT vil du lese mer om det som fore-
går rundt denne saken.

Deafnet - mer brukervennlig
I skrivende stund jobbes det med å få det nye deafnet på plass. 
Det nye deafnet skal være mer oversiktlig og brukervennlig. 
Medlemservicen skal være mer tilgjengelig og arkivsystemet 
skal bli enda bedre.

Hjemmesiden skal være lettere å bruke, informasjonen skal 
bli lettere å få med seg, samt informasjon på tegnspråk skal 
effektiviseres. Dette er et arbeid under prosess - og henger mye 
sammen med NDFs nye medlemssystem.

Formålet med hjemmesiden er at den også skal være attraktiv 
for nysgjerrige utenforstående.
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Nytt fra Norges Døveforbund

Omorganisering  
i NDF-administrasjonen
Som flere har fått med seg er det blitt endringer i NDF-admi-
nistrasjonen. 

Medlemsansvarlig:
Bibbi Hagerupsen 
(bildet) sluttet som 
medlemsansvarlig den 
31. Januar, arbeids-
oppgavene som Bibbi 
hadde er nå overtatt 
av Eva Skovli, organi-
sasjonskonsulent. Fra 
tidligere har Eva ansvar 
for administrering av 
voksenopplæring(VO), 
kultur og likeper-
son. Ved at hun også 
overtar NDFs med-
lemsservice blir hun 
en svær sentral person 
i kontakten mellom 
døveforeningen og 
Norges Døveforbund.
 
Prosjektkoordinator: 
Som følge av endringer i Evas arbeidsoppgaver har hun ikke 
lengre ansvar for prosjektvirksomheten. Interessepolitisk med-
arbeider Petter Noddeland øker derfor sin stilling fra 70% til 
90%  og får også rollen som prosjektkoordinator med virkning 
fra 1. februar. Han er vikar for Sissel Gjøen (interessepolitisk 
rådgiver) som har permisjon frem til april 2017. Som pro-
sjektveileder engasjeres 
Thomas Blix, Supervi-
suell AS. Thomas Blix 
engasjeres som følge av 
sin erfaring fra sin tid 
som prosjektkoordinator 
i NDF. Petter og Thomas 
vil derfor arbeide tett 
sammen om prosjek-
tvirksomheten.
 
Administrasjons
sekretær
Som følge av stram 
økonomi har vi dessverre 
måttet si opp enga-
sjementet til Mona T. 
Andresen (bildet) med 
virkning den 15. februar.

Steg 1: 
Du må ha programvare for funksjonen på din data/ipad. 
Du søker om utstyret med et søknadsskjema som du kan 
finne på www.nav.no/bildetolk

Steg 2: 
Du ringer bildetolketjenesten på sip@bildetolk.no, der 
skal du informere hva telefonsamtalen handler om. Om 
det er en telefonsamtale eller om det er et møte som skal 
tolkes.

Steg 3: 
Du oppgir nummeret eller SIP-adressen som du vil ringe 
til, tolken ringer opp nummeret og det ønskede oppdra-
get/samtalen er i gang.

Det er kriterier som bildetolketjenesten ønsker at du 
skal følge når du ringer dem, kriteriene kan du finne på 
www.nav.no/bildetolk.

Noen av kriteriene gjengir vi her: 
Hvis samtalen er planlagt å være lengre enn 30 minut-
ter så må du bestille bildetolk på forhånd, det samme 
gjelder hvis det skal tolkes til et annet språk eller hvis det 
skjer utenfor bildetolktjenestens åpningstid.

En informasjonsvideo på tegnspråk om bildetolkfunk-
sjonen kan du også finne på hjemmesiden

Redaktøren for bladet har testet funksjonen og erfarer 
at det er en fin funksjon når alt først er på plass. Hvis 
du ikke rekker å forhåndsbestille for en samtale/et møte 
mer enn 30 minutter, så har det fungert å ringe opp og 
å ha det gående i 30 minutter, deretter avslutter du og 
ringer du opp igjen for å fortsette samtalen/møtet.

3 enkle steg:  
Bildetolketjenesten  
– hvordan fungerer den?

Bildet er fra Døves Tidsskrift nr 3/2009.
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Norge rundt

I november flyttet Døves Media i nye lokaler, nå finner du de 
på Fyrstikktorget i Helsfyr, Oslo, med adresse Karoline Kris-
tiansensvei 8. DT har fått bilder av de nye lokalene, bladet 
deler disse med resten av Norge.

Døves Media har i dag totalt 6 ansatte. De har også flere faste 
frilansere som de bruker etter behov. 

Døves Medias 
nye lokaler

Ny App: iPad-bok på tegnspråk
Joe Murray er prosjektleder for den nye appen ”iPad-bok på 
tegnspråk”, dette er et prosjekt som er støttet av Extrastiftelsen. 
Hovedmålet er å lage en iPad app på norsk tegnspråk. Dette 
er en norskversjon av iPad-appen ”The Baobab Tree” som er 
utviklet på Amerikansk Tegnspråk(ASL) og engelsk.

Med appen skal barn få muligheter for å oppleve tospråk-
lig barnebok, siden dette originalt ble utviklet i USA med 
grunnlag i ASL – deretter engelsk og nå på norsk tegnspråk og 
deretter norsk så er boken flerspråklig. Barn får se at det er flere 
ulike tegnspråk. Joe forteller at han nylig på et fly satt ved siden 
av en som jobbet i TV2, Joe viste frem appen som også har en 
gloseliste/ordbok, mannen klikket på tegnet for ”mann”. Først 
på norsk tegnspråk, deretter fikk han se tegnet på amerikansk 
og skjønte fort at tegnspråk slettes ikke er internasjonalt.

Appen er et tospråklig læremiddel. Den inkluderer fortelling, 
samt ordbok. Og er basert på tospråklig forskning – der det sies 
at døve og hørselshemmede barn skal lære tegnspråk og skrifts-
språk. Først tegn, deretter ordet, så tegnet igjen. Dette er ett 
pedagogisk teknikk som passer bra for læringsutvikling. 

Den norske fortellingen er laget av en barnebokforfatter, bosatt 
på Ål. Morten Lundahl er fortelleren i boken som forteller 
historien på norsk tegnspråk. Det er viktig å påpeke at hele 
konseptet skal baseres på at tegnspråk er originalversjonen. Ap-
pen har en bred målgruppe som kan brukes av alle barn: døve, 
hørende, CODA og søsken. Den norske versjonen er gratis og 
kan lastes ned på iPad.

Joe forteller at det har vært en fin opplevelse å utvikle denne 
appen og er interessert i å utvikle flere apper dersom finansier-
ing er mulig.

Supervisuell - årets blogger på 
samfunnsinnovatørene
Supervisuells blogginnlegg på samfunnsinnovatørene ble mest 
lest i 2015 og ble derfor kåret til årets blogger. 

Til Døves Tidsskrift forteller de at det er mulig de blir en fast 
blogger hos samfunnsinnovatørene. For kommentar om hvor-
dan dette føles forteller de: 

«Vi synes det er spennende at Samfunnsinnovatørene ønsker 
å ha oss som faste skribenter, og føler vi har mye å bidra med 
når det gjelder ulike samfunnsperspektiver og refleksjoner 
rundt sosialt entreprenørskap. Vi opplever faktisk at dette - 
med den samfunnsposisjonen og erfaringen døve har - er tema 
som kanskje kommer mer naturlig for oss enn for hørende. Et 
av våre mål er at vi gjennom disse bloggpostene kan vise at 
hørende kan lære mye av døve.»
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Teater Eureka presenterer en eventyrforestilling for hele familien og 
en Show for ungdom/voksne til høsten.

De skal ha premiere i oktober i Trondheim og vises også under Døves 
Kulturdager i Stavanger 21-23.oktober. Samtidig informerer de om at 
forestillingen ”Helan og Halvan” er utsatt på ubestemt tid.

Skuespillere: Thomas Johannessen, Magnus Hagen, Lasse Langeland, 
Mona Britt Pettersen, Iselin Johnsen, Åshild Ingebrigtsen, Zekrya 
Yosuf, Bayan Barakeh og Inge Niklas Krogstad. Regissør: Egil Johan-
sen  

Teater Eureka

Teater Manu samarbeider 
med Brageteateret
Nå foregår forestillingen ”JEG!” som er et samarbeid 
mellom Teater Manu og Brageteateret. Ronny Patrick 
Jacobsen spiller i forestillingen som hadde premiere i 
Drammen den 15. januar. ”JEG!” er en barneforestil-
ling som baserer seg på billedboken av Svein Nyhus. 
Forestillingen følger store og små sprøsmål gjennom 
ord, tegn, bevegelse, musikk og estetikk. 

Brageteateret er et regionsteater for Buskerud og 
deres hjemmeside forteller at denne forestillingen 
som scenekunstuttrykk er likestilt for hørende og 
ikke-hørende, noe som bidrar til å gi en annerledes og 
mangfoldig teateropplevelse.

Forestillingen spilles i kommunene Drammen, Røy-
ken, Ål, Gol, Nes, Modum, Flesberg, Rollag, Nore 
og Uvdal, Hol og Hemsedal. For datoer og turnéplan 
kan du sjekke Brageteaterets hjemmeside.

Melodi Grand Prix på tegnspråk
Husker dere da Sveriges SVTs tegnspråkoversettelse av Melodi Grand 
Prix gikk helt i stå på sosiale medier? 

NRK følger nå etter, i år skal NRK for første gang ha Melodi Grand 
Prix oversatt til tegnspråk, oversetterne er Ragna Huse og Ronny P. 
Jacobsen.

Gå ikke glipp av Melodi Grand Prix-festivalen den 27. februar på NRK.

Bergen Døvesenter + HLF Bergen  
= Sant

Bergen Døvesenter har i mange år hatt et 
godt forhold til HLF Bergen. 
Til Døves Tidsskrift forteller de at i år ønsker 
HLF Bergen at de skal gå på tegnspråkkurs, 
men da er det et ønskemål om "Tegn til tale".

 Thorbjørn Johan Sander (87) har sagt ja til å 
undervise dem. 

Bildet er fra mottakelsen i forbindelse med Bergen 
Døvesenters 125 års jubikleum i 2005.

Ny generalsekretær i Signo
Signo har offent-
liggjort hvem som 
tiltrer stillingen 
som generalse-
kretær i Signo, i 
pressemeldingen 
forteller de: 

Berge-Andreas 
Steinsvåg, 51 år, 
er ansatt som ny 
generalsekretær i 
Signo. Steinsvåg 
kommer fra jobb 
som spesialrådgiver 
ved Oslo Universitetssykehus. 
— Jeg har en genuin interesse og nysgjerrighet for det 
å bedre forholdene for ulike grupper og enkeltmen-
nesker. Ved å se og forstå er jeg opptatt av å ydmykt 
– det ordet er viktig her – bistå andre menneskers 
behov, sier Steinsvåg som tiltrer 1. mai. 

Signo er en diakonal stiftelse som består av syv virk-
somheter og har 1100 ansatte. Signo gir et landsdek-
kende tegnspråklig livsløpstilbud om bolig, skole og 
rådgivning, og arbeid til døve/hørselshemmede og 
døvblinde. 

— Berge-Andreas Steinsvåg har en ledelsesbakgrunn 
som passer godt for de utfordringer Signo står foran. 
Han har erfaring fra helsektoren, utviklings- og 
politisk påvirkningsarbeid og ulike anbudsprosesser. 
At han også har jobbet med døve og kan tegnspråk er 
en styrke, sier styreleder Jens Barland. 

Steinsvåg skal lede Signo gjennom hovedkontoret på 
Nordstrand i Oslo. Han overtar etter Inger Helene 
Venås som har begynt som direktør for helse, omsorg 
og ideell sektor i hovedorganisasjonen Virke. 
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Verden rundt
Aksjon stoppet trafikken  
i Stockholm

Eun Jung Byun forteller 
om hvordan Sør Korea 
fikk det nasjonale tegn-
språket anerkjent i Sør 
Korea.

”Turkosa Lejon” i aksjon midt i en av Stockholms største gater.

Lørdag den 12. desember 2015 klokken 13.00  stilte en gruppe 
svensker seg opp i Stockholms største gater, der de stoppet hele 
trafikken. Dette pågikk i 30-35 minutter før politiet kom på 
plass og fikk jaget de ut av veien. Gruppen med aktivistene 
lagde ikke noe bråk, de forteller i etterkant at formålet med 
aksjonen var å tiltrekke seg oppmerksomhet. Sverige vil ha det 
svenske tegnspråket nedskrevet i språkloven (likesom Norge 
med norsk tegnspråk). 

«De har gått lei av Statens mangeårige undertrykkelse» skriver 
det svenske Døves Tidsskrifts nettside www.dovastidning.se 
om aksjonen. Gruppen er uavhengig, det vil si at de har ingen 
tilknytting til noen organisasjoner og kaller seg ”Turkosa Le-
jon”. Idéen til aksjonen fikk de på en ungdomsklubbkonferanse 
i regi av Sveriges Dövas Ungdomsförbund(SDUF). 

Omorganisering i Sveriges  
Dövas Riksförbund(SDR)
På grunn av økonomiske utfordringer har SDR under høsten 
2015 arbeidet med en omorganisasjon i forbundets administra-
sjon. Ifølge SDRs hjemmeside er prosessen ikke avsluttet ennå, 
men at forbundets personale kjenner til hvordan fremtiden 
ligger til. 

I dag finnes det 17 stillinger i forbundet, hvor femten er full-
tidsstillinger og 2 stillinger er på 50 %, i den nye omorganise-
ringen skal det stå igjen 11 fulltidsstillinger og 1 stilling på 50 
%.
Det er også utlyst etter ny generalsekretær i forbundet, da nåvæ-
rende generalsekretær avgår. 

Sør Koreansk tegnspråk  
anerkjent som språk

Den 31. desember 2015 cirka kl. 11.00 anerkjente Sør Korea det 
koreanske tegnspråket. En rørt Eun Jung Byun, tidligere styre-
medlem i Verdens Døveforbunds Ungdomssekjson og datter av 
tidligere forbundsleder i det Sør Koreanske døveforbundet, for-
teller til DT at det var et stort jubel i landet den 31. desember. 
Landet har kjempet om dette i ti år med ulike demonstrasjoner 
og aksjoner: 

«Jeg husker en av disse demonstrasjonene som i går. Det er nå 
over 10 år siden, jeg gikk på universitetet da og vi var 3000 
døve som samlet seg til en stor demonstrasjon. Det var to større 
saker som vi kjempet for; den ene var om å få tegnspråket aner-
kjent og det andre om at døve skulle få ta førerkortet. Og nå er 
vi kjempeglade for at resultatet endelig er kommet, jeg er også 
utrolig glad.» 

Eun Jung forteller videre at prosessen har vært veldig lang: 
«For fire eller fem år siden så startet døvesamfunnet i Seoul en 
markering. Hver lørdag arrangerte ungdomsklubben i Seoul, 
der jeg bor, aksjoner hvor én person stod midt i Seoul med en 
demonstrasjonsplakat. Plakaten hadde budskap om at det Sør 
Koreanske tegnspråket måtte bli offisielt. Ungdomsklubben 
hadde lørdagene, de andre klubbene, utvalgene, foreningene og 
døveforbundet hadde andre dager. Det var folk ute hver eneste 
dag som markerte seg med demonstrasjonsplakater uansett vær, 
i regn, sol eller tåke. Men, det var kun én person av gangen som 
stod der en time hver dag, og alle byttet på tur dag etter dag. Vi 
har hatt denne markeringen i fire år, og nå er den endelig over.»

Ny nød-app i Danmark
Danske Døves Landsforbund har i samarbeid med Hørefore-
ningen, Trygfonden og Rigspolitiet utviklet en akutthjelp-app 
som gjør det mye lettere for det danske folk å kontakte alarm-
sentralen. De har tidligere hatt en annen ordning for å tilkalle 
nødhjelp. Den danske appen heter ”Akutthjelp til døve”, og 
fungerer på smarttelefoner og iPader. 
Og i den anledning får vi håpe at Norge får gjennomslag for en 
nasjonal nødvarslingssystem når som helst nå.
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Norges Døveforbunds landsmøte 2016

Trondheim Døveforening

Årsmøte: Lørdag 5. mars kl. 14.00
Medlemskvelder: 3. mars, 28 april og 26 
mai før landsmøtet
En egen dag for landsmøtesaker blir mu-
lig den 28. februar 

Vestfold Døveforening

Årsmøte: Lørdag 5. mars. 
Medlemsmøte: Ikke fastsatt, beregnet å 
skje en måned før landsmøtet.

Oslo Døveforening 

Årsmøte:  Torsdag 28.april.
Landsmøtesaker tas opp på tegnspråkka-
féet lørdag 21. mai

Tromsø Døveforening og Døves 
Fylkeslag Troms 

Gjennomførte et fellesmøte den 13. 
februar i Tromsø.

Tromsø Døveforening 

Årsmøte: Planlagt tirsdag 19. april, da-
toen flyttes mulig til lørdag den 9. april – 
da det også skal tas opp landsmøtesaker.

Døves Fylkeslag Troms

Årsmøte: Helgen 3.-5. Juni

Nord-Trøndelag Døveforening 

Årsmøte: Lørdag 5. mars kl. 12.00
Medlemsmøte: Fredag 29. april kl. 18.00 

Akershus Døveforening

Døveforeningens årsmøte: Onsdag den 
30. mars 
Seniorforeningens årsmøte: Tirsdag 29. 
mars
På årsmøtene bestemmes det hvem som 
deltar på landsmøtet, 
fortløpende informasjon om landsmøtet 
blir da gitt på åpen post/epost.

Bergen Døvesenter

Årsmøte: Torsdag 17. mars.
Medlemsmøte: Dato ikke fastsatt

NDF-Stavanger:

Årsmøte: Torsdag 17. mars kl. 18.00
Medlemsmøte: Dato ikke fastsatt

Kristiansand Døveforening

Årsmøte: Onsdag 16. mars
Medlemsmøte: Dato ikke fastsatt

Drammen Døveforening

Årsmøte: Lørdag 12. mars
Medlemsmøte: Har flere medlemsmøter, 
en oversikt finnes på hjemmesiden www.
drammendf.no

Møre og Romsdal Døveforening

Årsmøte: Torsdag 10. mars
Medlemsmøte som tar opp landsmøtesa-
ker skjer den 12. mai.

Landsmøtet 2016
av Jannicke B. Kvitvær

I 2016 er det igjen tid for Norges Døveforbunds landsmøte, NDFs landsmøter avholdes hvert 
tredje år. I år går det 40. ordinære landsmøtet av stabelen i Oslo 27.-29. mai.

Arkivbilde, fra NDFs landsmøte 2013 i Stavanger.

En innkalling ble sendt til døve-
foreningene den 26. januar. I den 
anledning har DT laget en over-
sikt over årsmøtedatoer i noen av 
Norges døveforeninger. Du som 
er medlem og vil påvirke arbeidet 
i NDF, både sentralt og lokalt, 
kan delta på døveforeningenes 
årsmøter, samt medlemsmøter 
som behandler landsmøtesaker. 
Oversikten er ikke komplett når 
det gjelder medlemsmøter, da flere 
døveforeninger ikke har fastsatt 
dato i skrivende stund.

I neste nummer vil en oppdatert 
oversikt bli presentert, samt skal 
DT presentere valgkomiteens for-
slag på det nye forbundsstyret. 

Finner du ikke din lokale døve-
forening i listen til høyre kan du 
ta kontakt direkte med dem. DT 
ønsker alle medlemmer lykke til 
med medlemsmøtene og årsmøtene 
i vår.
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Det er cirka 10 personer som er aktive 
klatrere i Oslo, 1 i Stavanger og 1 i 
Bergen.
«Foreløpig vet jeg bare om en person i 
Bergen, meg, men kanskje det blir flere 
etterhvert» forteller Agnes Stueflaten. 
Klatregruppen ble opprettet for et par 
år siden, med Agnes i spissen. I 2015 ble 
klatregruppen en undergruppe i Oslos 
Døves Sportsklubb (ODSK), der Agnes 
i begynnelsen fungerte som grenleder. 
Da hun flyttet til Bergen overtok Lars 
Petter Lindman rollen som grenleder. 
Klatregruppen har arrangert klatrekurser 
via ODSK, og er som oftest å finne på 
Klatreverket flere ganger i uken.

Alle som DT treffer på Klatreverket har 
brattkort og på spørsmål om på hvilket 
område de liker best å klatre i er svaret 
varierende. Noen liker best å utendørs-
klatring, andre liker alt med klatring og 
andre igjen foretrekker buldring. Hva 
er forskjellen på buldring og klatring? 
«Buldring foregår på lave klatrevegger 
uten sikkerhetstau og er mer teknikkba-
sert, mens klatring foregår på høye vegger 
med sikkerhetstau og krever mer uthol-
denhet» svarer samtlige i klatregjengen.

Nasjonal  
klatresamling?
«Det gir klatreglede, du trener hele krop-
pen og det er trening uten å tenke på 
styrketrening» forteller gjengen. Agnes 
forteller at hun foretrekker å klatre uten-
dørs og at hun har vært klatreinteressert 
og en aktiv klatrer siden hun var liten. 
Petter Noddeland og Megan Matovich-

Noddeland ble først for alvor interessert 
i klatring for fire og halvt år siden. For 
Lars Petter startet det på folkehøyskolen 
for seks år siden. Grete Jaarvik forteller 
at hun startet å klatre for fem år siden 
«men siden det savnes en klatrekompis 
i Stavanger så klatrer jeg ikke så ofte for 
tiden, kanskje det finnes noen der ute 
som vil klatre med meg i Stavanger?». 
På spørsmål om de kunne tenke seg en 

Klatremusene på Klatreverket
Av Jannicke B. Kvitvær

Klatremusene fra venstre Petter Noddeland, Grete Jaarvik, Megan Matovich-Noddeland, Lars Petter Lindman og Agnes Stueflaten.

Lars Petter er en av de som foretrekker buldring, her er han i aksjon.

Hver mandag og torsdag samles det en gjeng på Klatreverket i Oslo. Døves Tidsskrift fikk følge 
noen i klatregjengen en kveld, denne kvelden hadde også klatremus utenbys funnet veien.
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Tegnspråklig guide
til Galdhøpiggen

Agnes Stueflaten skal være guide til Galdhøpiggen også i år, i samarbeid 
med Jotunheimen Arrangement AS. Galdhøpiggen – med sine 2469 
moh er Norges høyeste fjelltopp. Turen går fra Juvflya 1841 moh. over 
Styggbreen og opp til toppen, ca. 6-9 timer tur retur avhengig av tempo 
og pauser. Utstyr som kreves er gode fjellsko samt klær for ferdsel i 
høgfjellet. Vi stiller med alt av sikringsutstyr som sele og tau. Turen er 
barnevennlig.

Dato for tur: Fredag 29. juli, lørdag 30. juli,
fredag 5. august og lørdag 6. august. Dersom disse datoene er fulltegnet, 

vurderes det ekstra tur i uke 31.

Pris: 450,- for voksen fra fylt 16 år og oppover, og 350,- under 16 år.
Påmelding er bindende, og billetten betales umiddelbart.

Frist for påmelding og betaling: 15. juni.
Etter denne datoen blir billettprisen 700,- / 500,-.

Påmelding til Agnes på e-post agnesstueflaten@gmail.com.
Vi har facebookside «Jotunheimen Arrangement AS» og 

hjemmeside www.jotunheimenarr.no.

nasjonal klatresamling får én se et stort 
iver. «Ja det skulle vært moro. Uteklat-
ring på klatrefelt skulle vært noe». Det 
kreves erfaring å klatre ute, men gjengen 
kunne tenke seg å arrangere en nasjonal 
klatretur med overnatting på klatrefelt i 
Norge med flere klatrere fra hele Norge.

Klatreinstruktør
Døves Tidsskrift tar en kort prat med 
Agnes. Agnes er født og vokste opp litt 
utenfor Oslo, hun gikk på Skådalen og 
forteller at hun har studert idrett, fri-
luftsliv og helse på Høyskolen i Oslo og 
Akershus. Hun er også klatreinstruktør 
og er sertifisert til å gi ut brattkort. «Jeg 
har vært kursleder under klatredager i 
ODSK og for andre foreninger. Det har 
vært deltakere i alle aldre, barn, ungdom 
og voksne». 

«Jeg har gått i min fars fotspor. Min 
familie har alltid vært sport-  og fri-
luftslivsmennesker. Som liten var jeg 
med på både isbrevandring og klatring, 
men interessen startet for alvor da jeg 
var ungdom.» Agnes har tidligere prøvd 
seg på ulike idrettsgrener som langrenn, 
håndball, fotball, tennis og taekwondo, 
men mest liker hun friluftsliv og nevner 
motbakkeløp som en av favorittene hen-
nes. Hun har også vært guide for flere 
grupper tegnspråklige på Galdhøpiggen, 
«det var ganske populært». I 2016 blir det 
også nye turer.

Aktive diskusjoner om klatreteknikk 
under en av pausene.
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Svein Arne ble født i Sandefjord. Som 
femåring mistet han gradvis hørselen. 
Da han var 11 år flyttet familien til Oslo. 
«Det var fint å flytte til Oslo. Det var 
fint å kunne få med seg saker og ting på 
skolebenken» forteller han og nevner også 
at innen han flyttet til Oslo så vokste han 
opp integrert. «Tiden på Ila skole var en 
fin tid, jeg gikk på den skolen i 2 og halvt 
år, selv om det ikke var lenge så har jeg 
og min klasse likevel kontakt med hver-
andre den dag i dag. Vi treffer hverandre 
med jevne mellomrom.»

At Svein Arne mistet hørselen som 
barn er noe som ligger i familien, «det 
er arvelig - og det kommer fra min fars 
side. Min bestefar var tunghørt» forteller 
Svein Arne som også har døve foreldre. 
Faren hans mistet hørselen som barn og 
moren fikk hjernehinnebetennelse. 

Etterhvert begynte Svein Arne på Bris-
keby skole, han var del av det aller første 
gymnaskullet på den skolen. «Det var 
virkelig forbudt med tegnspråk på den 
skolen... Jeg vet ikke hvordan det er der i 
dag, men i undervisningen brukte vi ikke 
tegnspråk. Noen av oss lurte litt til med 
tegnspråk i friminuttene, som du sikkert 

kjenner igjen fra andre historier om døve-
skolene før i tiden, men heller det var 
egentlig ikke lov på den skolen.» 

På mitt spørsmål om når han startet 
med organisasjonsarbeidet forteller han 
at hans første rolle var som sekretær for 
Oslo Døves Smalfilmklubb som ung. 
«Min mor var veldig aktiv i døveforenin-
gen, så det falt nok naturlig at jeg ble tid-
lig aktiv. Sekretærer hadde en viktig rolle 
den gang vet du» forteller Svein Arne 
med et smil og fortsetter: «Jeg fant gamle 
protokoller fra filmklubben i arkivet for 
ikke så lenge siden, ja du, det er morsomt 

Det er morsomt å tenke på at jeg lagde 
det aller første regnskapet for Ål folke-
høyskole.» (Ål folkehøyskole ble innviet i 
1974. red anm). 

I 1976 ble Svein Arne Norges Døvefor-
bunds forbundssekretær, det var under 
Thor Gisholts styre. Som forbundssekre-
tær jobbet han frem til 84, det var på den 
tiden NDF hadde kontor på Ål. Under 
årene på Ål traff han på svenske Lars Åke 
Wikstrøm, kjent som LÅW: «LÅW job-
bet som lærerpraktikant på Ål og det var 
da jeg fikk nyss om F-linjen i Linköping. 
Det var den eneste statlige folkehøysko-
lelærerutdanningen i Norden. Svein Arne 
bodde ett år i Sverige før han dro tilbake 
til Ål og jobbet som lærer der. Etterhvert 
som årene gikk ble det flere og flere døve 
i Svein Arnes familie og fremtiden på Ål 
var ikke lenger et sikkert alternativ. «I 
1986 adopterte jeg og min kone to døve 
barn, samtidig som en av våre andre barn 
begynte å miste hørselen.» 

Svein Arne har fire barn, to sønner 
og to døtre, hvor tre av dem i dag er 
døve. «Sønnen min, Paal, mistet grad-
vis hørselen fra han var barn. For ham 
var videregående skole i Oslo det beste 
alternativet. Det var enten Sandaker eller 
Briskeby». Bl.a. på grunn av at Briskeby 

70 år med 
Svein Arne Peterson

Av Jannicke B. Kvitvær

«For en del personer var det status med tegnspråknorsk, men 
for mange andre var det egentlig ikke slikt. Vi kan se at Norge 
fremdeles på noen områder er preget av den tiden i forhold til 
våre nordiske naboland». 

Vi er mange som kjenner Svein Arne Peterson som lyser av et 
brennende engasjement. I mange år har Svein Arne vært aktiv 
på flere arenaer, både lokalt og nasjonalt - og det er han frem-
deles. I oktober 2015 ble han 70 år og DT har derfor tatt en tur 
bakover i tiden for å bli kjent med Svein Arne på nye måter.

Min mor var veldig 
aktiv i døveforenin-
gen, så det falt nok 
naturlig at jeg ble 
tidlig aktiv.

De erfaringene jeg 
fikk fra døvefore-
ningen er grunn-
laget for arbeidet jeg 
kunne gjøre i NDF.

å lese skrivestilen min den gang. Det 
var en ganske stiv skrivestil, en typisk 
skolegutthåndskrift». I dag er han leder 
i Oslo Døveforening, men han har også 
vært aktiv nasjonalt. «De erfaringene jeg 
fikk fra døveforeningen er grunnlaget for 
arbeidet jeg kunne gjøre i NDF» forteller 
Svein Arne, som var Norges Døvefor-
bunds første generalsekretær. «Forbunds-
sekretær het det den gang. Jo, jeg ble 
valgt inn i NDF-styret på landsmøtet i 
1970 i Haugesund. Jeg var i styret frem 
til 1974 da jeg ble organisasjonssekretær. 

Etterhvert som åre-
ne gikk ble det flere 
og flere døve i Svein 
Arnes familie.
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hadde en raskere prosess med inntak av 
elever så falt valget på Briskeby. Sanda-
kers prosess ville tatt lengre tid siden det 
var snakk om opptak fra et annet fylke. 
Ikke lenge etter flyttet hele familien til 
Oslo, i 1989 sluttet Bjørn Melbye som 
NDFs forbundssekretær og Svein Arne 
overtok stillingen. I 1990 endret stil-
lingen navn til generalsekretær – og 
Svein Arne jobbet som generalsekretær i 
ytterligere 11 år.  

men få tilbud i døveforeningene. I dag 
tilbys det ulike aktiviteter – men at det 
er færre personer på hvert arrangement, 
«men hvis vi ser dette ut ifra helheten er 
det likevel godt med besøk». 

På spørsmålene om hvorfor det er så lite 
med engasjement i dag enn tidligere, og 
hvorfor døveforeningenes feriehjem ikke 
blir så ofte brukt i dag svarer Svein Arne: 
«Før var det status å sitte med styreverv, 
på årsmøtet kunne det være en lang liste 
på folk som ville inn i styret. I dag sitter 
valgkomiteer med en masejobb, de må 
jage etter folk. Mange vil også ha tid for 
seg selv, ikke reise til feriehjem». Svein 
Arne forteller om Skaug (Oslo Døvefo-
renings feriehjem). Skaug ble utsatt for 
vannskade og etter oppussingen hadde de 
forventet godt besøk, men få kom. 

På spørsmål om hvorfor folk ikke bruker 
stemmeretten i døveforeningene tror 
Svein Arne at det er fordi bevissthe-
ten rundt organisasjonsarbeid generelt 
kommer senere i dag enn tidligere «før 
i tiden var døveforeningen en ”viktig 
skole” – og med det kommer engasjement 
inn i bildet». Han understreker også at 
utdanningsnivået i dag er høyere enn 
tidligere, og med det blir det mindre tid 
til organisasjonsarbeid.

Svein Arne Peterson (til høyre) var med i kunnskapstevlingen "Hvem vet mest" sammen med Hans 
Erik Tofte og Asle Karlsen i Bergens-laget under Døves Kulturdager både i 1970 (Drammen) og 
1971 (Ålesund). Begge gangene vant de. Bildet er fra 1970. (Faksimile fra Døves Tidsskrift.)

At døvesamfunnet er et lite samfunn og 
at vi må bruke de ressurssterke vi har er 
Svein Arne enig i «men jeg vil også si at 
man må være varsom med å ha for mange 
hatter når man jobber i en liten organisa-
sjon som døveorganisasjonen er. Når det 
kommer til familiebånd innad en organi-
sasjon så synes Svein Arne at det ikke er 
et problem: «Da Paal ble generalsekretær 
så var det flere som spekulerte på at vi 
pratet om jobbrelaterte ting, men det 
gjorde vi sjeldent. Vi ble heller mer bevis-
ste.» Svein Arne mener at det er forskjell 
på å ha mange hatter og familierelasjoner 
i en organisasjon. «med familiebånd vil 
det regulere seg selv, det er lettere å holde 
seg nøytral og å være bevisst på det. Men 
med mange hatter blir det slik at en lett 
kan komme i fare for å ri flere hester 
samtidig».

Svein Arne har 4 barn og 5 barnebarn. 
Han liker å se på all slags sport, men 
er ikke aktiv. Som hobbyer står bridge, 
fotografering og data høyt på listen. «Jeg 
har mange sitte-hobbyer, da er det bra 
at min kone sier jeg må komme meg ut» 
ler Svein Arne som også er et hundemen-
neske (i motsetning til kattemenneske).

Tolketjenesten i dag 
er bra, men det er 
fremdeles mange 
hull i systemet.

På min tid så var 
det alltid fullt med 
folk i døveforenin-
gene frem til klok-
ken 22-23 på kvel-
dene.

Før var det status å 
sitte med styreverv, 
på årsmøtet kunne 
det være en lang 
liste på folk som 
ville inn i styret.

Jeg har mange sitte-
hobbyer, da er det 
bra at min kone sier 
jeg må komme meg 
ut», ler Svein Arne

Det Svein Arne husker godt fra tiden i 
Norges Døveforbund er bl.a. arbeidet for 
å etablere tolketjeneste. «Tolketjenesten i 
dag er bra, men det er fremdeles mange 
hull i systemet». En annen ting Svein 
Arne husker godt er at Norge en gang var 
svært preget av tegnspråknorsk (tegn-
språknorsk er når tegnene er etterliknet 
den norske skriftgrammatikken red 
anm). «For en del personer var det status 
med tegnspråknorsk, men for mange an-
dre var det ikke slikt. Vi kan se at Norge 
fremdeles på noen områder er preget 
av den tiden i forhold til våre nordiske 
naboland.»

Nye hull vil alltid forekomme i et arbeid 
som aldri tar slutt – og forandring 
fryder. Det er godt Norge har kommet 
et stykke på vei, men tiden har også 
påvirket organisasjonsarbeidet og livet i 
døveforeningene. «På min tid så var det 
alltid fullt med folk i døveforeningene 
frem til klokken 22-23 på kveldene, i dag 
er det helt tomt klokken 21. Det henger 
jo sammen med at informasjon er mer 
tilgjengelig i dag, unge trenger ikke å dra 
til døveforeningene for å få med seg siste 
nytt. Levestandarden i Norge generelt 
har også økt, med det øker også bestemte 
interesser for ting.» Svein Arne forteller 
også at før i tiden var det mange folk, 



14 1/2016Døves Tidsskrift

	   	   	   	   	   	  

	  

CLARION	  ENERGY	  HOTEL,	  Madlaveien,	  Stavanger

   COLIN	  ALLEN,	  LEDER	  I	  WFD	  (VERDENSFORBUNDET	  FOR	  DØVE)	  
Tema:	  «	  Sign	  Language,	  Accessibility,	  Particapation	  and	  Equality:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  With	  Sign	  Language	  Right,	  Deaf	  people	  Can!»	  	  

-‐   Malin	  J.	  Kvitvær,	  genusviter	  og	  prosjektleder	  i	  RFSU	  Stockholm	  
Tema:	  «Normer	  fra	  et	  språksperspektiv»	  
	  

-‐   Astri	  Frafjord	  og	  Marit	  Kommedal,	  mor	  og	  datter.	  	  
Mor:	  Tema:	  	  «Foreldrenes	  vanskelige	  valg,	  nærmiljø	  eller	  tegnspråkmiljø»	  
Datter:	  Tema	  «Min	  vei	  til	  å	  bli	  kreftforsker»	  
	  

-‐   Håkon	  Bollestad,	  elektriker	  -‐	  	  	  	  	  
Tema:	  	  «Veien	  til	  arbeidslivet»	  
	  

-‐   Siv	  Mittet,	  Trosopplæringsleder	  i	  Trondheim	  og	  samarbeidsområdet	  Nord,	  
ved	  Døveprostiet.	  	  Tema:	  «Jeg	  er	  født	  døv,	  og	  identifiserer	  meg	  som	  døv,	  
definitivt!»	  
	  

-‐   Mari	  Anne	  Eliassen,	  Psykologspesialist	  Regionalt	  senter	  for	  hørsel	  og	  
psykisk	  helse,	  Helse	  Bergen	  .	  Tema:	  «Tidlig	  kommunikasjon	  med	  
hørselshemmede	  barn,	  viktigheten	  av	  tospråklighet.»	  
	  

-‐   Grete	  Jaarvik	  rådgiver,	  Statped	  Vest	  	  
Tema:	  «	  Veien	  til	  fast	  jobb»	  
	  

Paal	  Richard	  Peterson	  og	  Svein	  Arne	  Peterson	  er	  dagens	  konferansier	  

Endelig	  program	  vil	  bli	  sendt	  etter	  påmeldingsfrist,	  men	  tidsrammen	  blir	  fra	  kl	  
09.00	  til	  kl	  16.30.	  

-‐   Pris	  pr	  person:	  	  Kr	  1.200,-‐	  	  ikke	  medlem	  av	  NDF	  
-‐   Pris	  pr	  person:	  	  kr	  1.000,-‐	  	  NDF	  medlem	  
-‐   Pris	  pr	  person:	  	  kr	  	  	  	  800,-‐	  	  	  NDFU	  medlem/student	  	  (opptil	  30	  år)	  	  

Kontonr:	  	  3201	  09	  80088	  	  
PÅMELDINGSFRIST:	  	  1.	  oktober	  2016	  TIL	  kulturdager@ndfstavanger.no	  
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DØVES	  KULTURDAGER	  I	  STAVANGER	  	  
	  	  	  21.-‐23.	  OKTOBER	  2016	  
	  
Detaljert	  program	  med	  informasjon	  om	  fagdagen,	  åpningsseremoni,	  
teaterforestillinger,	  utflukt,	  ulike	  workshop,	  barneaktiviteter,	  byvandring,	  
informasjonsstand,	  kunstutstillinger,	  samt	  deltakeravgift	  for	  Døves	  
Kulturdager	  2016	  kan	  du	  lese	  mer	  om	  i	  neste	  nummer	  av	  Døves	  Tidsskrift.	  	  

	  
Allerede	  nå	  kan	  du	  finne	  mer	  informasjon	  på	  www.kulturdagene.net	  og	  Facebook	  «Stavanger	  Døves	  
Kulturdager	  2016»	  –	  disse	  sidene	  vil	  bli	  oppdatert	  hele	  tiden.	  FØLG	  MED!	  	  

En	  egen	  invitasjonen	  for	  fagdagen	  fredag	  den	  21.	  Oktober	  2016	  vil	  bli	  sendt	  ut	  til	  alle	  skoler,	  døveforeninger,	  
samarbeidspartnere	  og	  andre.	  Temaet	  for	  fagdagen	  blir:	  «Tegnspråk	  gir	  fremtid».	  

Arrangementet	  holdes	  på	  Clarion	  Energy	  Hotell.	  Påmelding	  skjer	  på	  www.kulturdagene.net	  –	  men	  	  bestilling	  
av	  overnatting	  skjer	  via	  hotellets	  egne	  link	  som	  du	  kan	  finne	  på	  hjemmesiden.	  Vær	  tidlig	  ute	  med	  å	  reservere	  
hotellovernatting.	  	  
	  

PÅMELDINGER	  TIL	  ULIKE	  AKTIVITETER:	  	  

-   TEATERFORESTILLINGER	  

Ønsker	  dere	  å	  vise	  teaterforestillinger	  lørdag	  22.	  oktober?	  	  	  
Påmeldingsfrist:	  	   15.	  august	  2016	  til	  kulturdager@ndfstavanger.no	  
15-‐20	  min	  pr	  forestilling.	  Vi	  ønsker	  ikke	  at	  det	  skal	  vises	  rusmidler	  og	  alkohol	  på	  scenen	  i	  Stavanger.	  
	  

-   INFORMASJONSSTAND/KUNSTUTSTILLINGER	  	  

Kunstutstilling	  som	  håndverk,	  foto,	  galleri,	  keramikk	  med	  mer	  er	  velkomne.	  Ulike	  utstillinger	  vil	  være	  	  på	  
samme	  sted	  som	  informasjonsstanden.	  Begge	  dager,	  fredag	  og	  lørdag,	  fra	  kl.	  09.00-‐16.00.	  	  
Alle	  som	  er	  interesserte	  i	  å	  sette	  opp	  utstillinger	  eller	  informasjonsstand	  kan	  melde	  seg	  på.	  	  
Pris	  kr	  1.000,-‐	  pr	  stand	  (3	  x	  3m).	  	  

Påmeldingsfrist:	  	   1.	  oktober	  2016	  til	  kulturdager@ndfstavanger.no	  	  

	  
WORKSHOP	  –	  lørdag	  22.	  oktober	  	  

Normkritikk	  ved	  Malin	  J.	  Kvitvær	  	  
Komedie/Standup	  ved	  Gavin	  Lilley	  	  
Geoarching	  ved	  Kenneth	  Ommundsen	  	  
Forever	  Living	  ved	  Tonje	  Utsi	  	  	  
Cocktailkurs	  (egen	  kursavgift)	  	  
Barista(kaffe)kurs	  (egen	  kursavgift)	  	  	  

	  
BARNEPROGRAM	  –	  lørdag	  22.	  oktober	  
	  
For	  barn	  3-‐6	  år	  og	  7-‐12	  år	  	  
Ansiktsmaling	  
Trylleshow	  
Ballonglaging	  for	  de	  minste	  
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En tegnspråktolks oppgave er å tolke slik at alle kan 
være likeverdige under en kommunikasjonssituasjon 
med forskjellige språk – for eksempel tegnspråk og 
norsk. Studentene som går på skole for å bli tegnspråk-
tolker møter ikke opp for å lære bare tegnspråk.

De skal lære et språk som er nytt for mange, de får også 
lære ulike metoder å kommunisere 
med. Noen ting er kjente for stu-
dentene, men kan være vanskelige å 
lære. For døve og hørende tolke-
brukere er noen av disse tingene 
ikke alltid noe vi tenker over når vi 
bruker en tolk. 

Tolkene må utvikle evnen til å 
oppfatte informasjon, bearbeide og 
oversette informasjon i en situa-
sjon. Når en tolk skal tolke noe 
samtidig som det blir sagt, kalles dette simultantolking. 
Dette er også en årsak til at det ved større oppdrag kan 
være flere enn én tolk, da det krever mye av tolken når 
det skal tolkes mye over tid, og det er bedre for tolk og 
brukere hvis det er tolker som kan bytte på å tolke og være 
co-tolk etter en tid slik at tolkene kan støtte og kvalitets-
sikre hverandre.

I Trondheim har mange kjent til Høgskolen i Sør-
Trøndelag(HiST) og dets tegnspråktolkestudium. Nytt 
for mange er kanskje dette; HiST heter ikke lenger HiST 
– det nye navnet er nå NTNU. HiST og NTNU (Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet) ble slått sammen 
fra 1.januar 2016. Tilbudet fortsetter som tidligere, kun 
med et nytt navn på studiestedet.

Fra høsten 2016, skal NTNU også tilby et deltidsstudium 
i tegnspråk for lærere som jobber i skolen. Dette tilbudet 
heter Deltid 2, og vil være et studium for de som tidligere 
har tatt et eldre tilbud, som tilsvarer Deltid 1 som tilbys 
ved HiOA og HiB høsten 2016.  Deltid 1 og 2 er et tilbud 
som vil bli gitt i løpet av de kommende 5 årene, gjennom 
Utdanningsdirektoratets program for å gi lærere i skolen 
videreutdanning i fag de underviser i. 

Ved NTNU er det også mulighet til å ta tegnspråkstudiet 
som et årsstudium, da uten tolkestudiets innhold som går 
over de to siste årene av en treårig studieperiode. Denne 
muligheten fins også ved HiOA. 

Dette tilbyr høyskolene
I DT nummer 7/15 fikk vi litt kjennskap om hva Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 

tilbyr når det gjelder utdanning i tegnspråk og tolkning.  Denne gangen skal vi se 
nærmere på studietilbudene i Bergen og Trondheim.

I Bergen ved HiB er bachelorstudiet ett treårig studium 
bygd opp med 7 ulike emner;
Døves historie, kultur og språk, norsk tegnspråk i teori 
og praksis, innføring i tolkeprofesjonen, tolking mellom 
norsk tegnspråk og norsk, tolking/beskrivelse/ledsagning 
for døvblinde, tegn som støtte til munnavlesning og skri-
vetolking og bacheloroppgave.

Hos NTNU er bachelorstudiet 
bygd opp med en annen emnemo-
dell hvor flere av emnene er delt 
opp i flere, mindre emner; Norsk 
tegnspråk i teori og praksis 1, norsk 
tegnspråk i teori og praksis 2, 
norsk tegnspråk i teori og prak-
sis 3, språk, kommunikasjon og 
tolketeori 1, profesjonskunnskap og 
yrkesetikk 1, tolking mellom norsk 
tegnspråk og norsk 1, tolking og 
ledsagning for døvblinde 1, norsk 

tegnspråk i teori og praksis 3, språk, kommunikasjon og 
tolketeori 1, tolking og ledsagning for døvblinde 1, tol-
king for døvblitte 1, profesjonskunnskap og yrkesetikk 2, 
bacheloroppgave i tegnspråk og tolking, tolking og ledsag-
ning for døvblinde 2, norsk tegnspråk i teori og praksis 4, 
språk, kommunikasjon og tolketeori 2, bacheloroppgave 
i tegnspråk og tolking, tolking for døvblitte 2 og tolking 
mellom norsk tegnspråk og norsk 2.
 
Ved HiOA og NTNU kan 25 studenter komme inn på 
tegnspråk- og tolkingstudiet hvert år, mens det hos HiB er 
en grense på 24 studenter. Når det gjelder antall studenter 
på årsstudium, varierer det mer – ved NTNU er det en 
grense på maks 20 studenter hvert år, 37 hos HiOA mens 
HiB ikke har en egen årsstudium for de som ønsker å stu-
dere tegnspråk ett år. (Disse tallene er hentet fra studieo-
versikten i Samordna opptak 2015, nye tall kan komme i 
2016-oversikten).

Alle studentene gjennomgår praksis i løpet av studieperio-
den, minst 12-13 uker gjennom tre år. 
Studentene har da praksis i ulike felter og ulike miljøer, 
samtidig som de også får veiledning gjennom praksispe-
rioden av tolker.

Er du interessert i å vite mer om hvilket tilbud i tegn-
språkutdanning du kan benytte deg av som døv student? 
Ta kontakt med DT på jannicke.kvitvaer@doveforbundet.
no, du vil da bli henvist videre til riktig instans.

Av Ingvild Larsen Skjong (del 2 av 2)
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Linda Kvaksrud Hansen

Din alder? 29 år
Bosted? Oslo
Er du døv/hørselshemmet/
CODA/tegnspråktolk eller 
hørende? Døv/hørselshemmet

Er du medlem i NDF?
Ja, er medlem i NDF.

Hva får du ut av å være 
medlem?
Jeg må innrømme at det ikke 
er akkurat lenge siden jeg 
ble medlem. Jeg vet at det er 
fordeler ved å være medlem, 
men det å bli medlem er noe 
jeg liksom har glemt i alle år, 
så jeg måtte bare skjerpe meg, 
sette meg ned og trykke på: 
"Bli medlem", så det er ikke 
fordi jeg ikke ønsket å være 
medlem. Jeg er bare litt for 
distré. 

Folk på Gata

Av Jannicke B. Kvitvær

I hvert nummer fremover møter vi folk rundt i Norge som svarer på et bestemt spørsmål.
Og for hvert nummer er det et nytt spørsmål. Månedens spørsmål er: Er du medlem i NDF?

Berit Emilie Sørnypan

Din alder? 30 år
Bosted? Trondheim
Er du døv/hørselshemmet/
CODA/tegnspråktolk eller 
hørende? Døv

Er du medlem i NDF?
Ja, jeg er medlem

Hva får du ut av å være 
medlem?
Det er to viktige ting jeg får 
ut av medlemskapet mitt. Den 
ene er at NDF har oppnådd 
veldig mye gjennom årene, og 
fortsatt er det mer å kjempe for. 
Samtidig ser jeg eksempler på 
at samfunnet er i endring, og 
dessverre ikke alltid til det bed-
re. Det er her vi må passe på at 
rettigheter vi har oppnådd ikke 
svekkes gjennom endringene.  
Gjennom mitt medlemskap 
bidrar jeg til en større med-
lemsmasse som sammen gjør at 
NDF kan fortsette det viktige 
arbeidet de gjør for oss. 
Den andre tingen er med-
lemsbladet Døves Tids-
skrift. Når den dukker opp i 
postkassen ligger alt annet på 
vent frem til jeg har fått lest 
gjennom bladet. Det er et flott 
og informativt medlemsblad 
NDF og medlemmene kan 
være stolte av!

Mads Even Sørensen

Din alder? 24 år
Bosted? Sandnes
Er du døv/hørselshemmet/
CODA/tegnspråktolk eller 
hørende? CODA/hørende

Er du medlem i NDF?
Nei, det er jeg dessverre ikke. 
Men jeg burde vel kanskje 
være det når min mamma er 
forbundsleder.

Hvorfor ikke?
Nei, si det! Jeg har egentlig 
ikke et godt svar på det. Jeg 
må vel ta en vurdering på om 
jeg skal melde meg inn snart, 
for det er på tide.

Babar Ali

Din alder? Snart 27 år
Bosted? Opprinnelig fra Oslo, 
bor i Sandefjord.
Er du døv/hørselshemmet/
CODA/tegnspråktolk eller 
hørende? Hørselshemmet

Er du medlem i NDF?
Nei.

Hvorfor ikke?
Jeg meldte meg ut før jeg 
flyttet til Sandefjord, men i år 
skal jeg melde meg inn igjen 
– for jeg ser at en får fordeler 
til ulike arrangementer i regi 
av NDF.

* Døves Tidsskrift fritt tilsendt 
8 ganger årlig

* Tilknytning til døveforening 
(og ungdomsforbundet hvis 
du er mellom 18-30 år)

* Juridisk bistand
* Rabatt på hotellopphold 

gjennom FFO: www.ffo.no
* Løpende informasjon og 

tilbud om nyheter, kurs og 
kulturaktiviteter etc i regi av 
Norges Døveforbund (Språk-

konferansen, Arbeidslivsse-
minar, etc)

* 20% rabatt på billetter hos 
Teater Manu

* 20% rabatt på de fleste tegn-
språktolkende teaterforestil-
linger 

* 20 % rabatt på hytteleie på Ål 
folkehøyskole og kurssenter 
for døve

* Medlemspris på barne- og 
ungdomsleirer

* Medlemspris på Døves Kul-
turdager

* 15% rabatt på Avis Bilutleie
* 10% rabatt hos Batteriklub-

ben. Gå inn på www.bat-
teriklubben.net Send mail til 
batteriklubben@gmail.com 
og oppgi ditt medlemsnr. 

* Og som medlem spiller du 
på lag med NDF i kampen for 
bedre rettigheter og tilgjen-
gelighet i samfunnet.

Medlemsfordeler i Norges Døveforbund:
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I filmen tar vi opp temaene: 
Hva er kreft? Hva skjer etter di-
agnose? Kreftforeningen, Å leve 
med kreft og Kommunikasjon. I 
tillegg kan du se 5 filmer med 
litt mer informasjon om hvert 
tema. På nettsiden finner du 
også en brosjyre vi har laget 
med informasjon til helseper-
sonell. Denne kan du skrive ut 
og ta med til sykehuset hvis du 
ser at de trenger litt mer kunn-
skap om døve pasienter, behov 
for tolk med mer.

Det er mulig å få filmene som 
DVD, vi vil sende ut noen 
eksemplarer til alle døvefore-
ningene. Du kan også bestille 
DVD via statped.no/nettbu-
tikk 

KreftTegn
KrefTegn er et prosjekt i 
regi av Norges døveforbund, 
finansiert av Extrastiftel-
sen. Statped læringsressurs 
og teknologiutvikling har 
stått for gjennomføringen 
av prosjektet. Målet med 
prosjektet er å gi informasjon 
om kreft på tegnspråk, først 
og fremst for eldre døve. Tema 
er selvfølgelig like aktuelt for 

tegnspråkmiljøer der de kan 
få og utveksle informasjon. 
Det er mye feilinformasjon, 
usikkerhet og tabu knyttet til 
kreftsykdom. Flere sliter med 
kommunikasjon, både i fami-
lien, med leger og ansatte på 
sykehus når de går gjennom et 
behandlingsforløp. 

Vi har hørt sterke historier om 
kreftsykdom som har blitt ek-
stra vanskelig å takle på grunn 
av manglende informasjon om 
hva som skjer, for eksempel 
før og etter en operasjon. 
Vi ser at det er mange som 
synes det er vanskelig å være 
åpen om sin sykdom, det 
hadde vært fint om de hadde 
noen fortrolige å snakke 
med. Flere opplever sviktende 
kommunikasjon med leger og 
andre i et behandlingsforløp. 
Dette kunne vært unngått 
hvis helsepersonell hadde 
bedre kunnskap om døve og 
tegnspråk. Døve selv må også 
få troen på at det er greit å 
si i fra når det er noe som er 
uklart. Det er helt grei, helt 
vanlig og viktig at vi stiller 
spørsmål hvis vi ikke forstår 
hva legen sier.  

Kreft- hva nå? 
– informasjon om kreft på tegnspråk

Tekst: Line Beate Tveit og Charlotte H. Agerup

alle som opplever kreft, også 
pårørende. Vi ville også lage 
informasjon til helsepersonell 
om møte med døve pasienter. 

Det finnes mye informasjon 
om kreft, og informasjon kan 
presenteres på ulike måter. 
Hva skulle vi velge? Vi fant 
det best å spørre hva døve selv 
synes er viktig, og vi ble tatt 
godt i mot på møter i døve-
foreninger/ seniorforeninger 
i Oslo, Bergen, Stavanger, 
Tromsø og Trondheim. Vi ble 
også invitert til Trondheim 
kommunes dagtilbud for 
hørselshemmede og døvblinde 
på Vaskeriet.  

Takk til dere!
Først vil vi takke alle dere som 
kom på disse møtene, eldre og 
unge. Dere ga oss verdifulle 
innspill, stilte gode spørs-
mål og bidro til mange gode 
samtaler. Dere var med på å 
bekrefte at dette prosjektet 
er viktig. Vi ser at informa-
sjonsbehovet på området er 
stort, og da spesielt blant eldre 
døve. Men også blant døve 
som bor i distriktene, mange 
opplever begrenset tilgang på 

Vi trodde først at faktain-
formasjon om ulike former 
for kreft var viktig. Ja, det er 
viktig – men dere viste oss at 
kunnskap om livet med kreft 
også er viktig. Hva som skjer 
etter en kreftdiagnose, ulike 
behandlinger, tilbud om hjelp, 
tilgang på informasjon, tolk 
og kommunikasjon i nære 
relasjoner er tema som ble 
løftet opp. Møtene med dere 
ble grunnlaget for det som nå 
er laget. Det er mye vi kunne 
tatt opp, og det er mange 
måter vi kunne ha presentert 
informasjonen på. Men vi 
måtte gjøre et utvalg, og vi 
kom frem til at det beste var 
å lage en film der personer fra 
ulike instanser presenterer de 
mest sentrale temaene som 
dere løftet frem.  

Flere døveforeninger har tatt 
kontakt og spurt om vi kan 
komme og holde foredrag 
om kreft. Vi er glad for at 
«ryktet» har spredd seg og at 
det er flere som er opptatt av 
dette temaet. Vi har dessverre 
ikke nok prosjektmidler til 
å reise på flere besøk, men 
håper at filmen(e) kan bli en 

For ett år siden pre-
senterte vi prosjektet 
KreftTegn her i DT. 
Vi skulle lage infor-
masjon om kreft på 
tegnspråk og besøkte 
flere av landets døve-
foreninger for å finne 
ut hva slags informa-
sjon som er viktigst. 
Resultatet ble filmen 
«Kreft – hva nå?» som 
blir lagt ut på nett-
siden statped.no/kreft-
tegn i løpet av februar. 
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god ressurs for alle døvefore-
ninger som vil ta opp temaet 
kreft. Vi håper også at filmene 
inspirerer til å ta kontakt med 
Kreftforeningen og Vardesen-
terne. Deres ulike tilbud gis 
av kunnskapsrike, dyktige og 
hyggelige personer som jobber 
for å bedre hverdagen til de 
som rammes av kreft, og for 
pårørende. De kan kanskje 
ikke så mye om døve, men de 
er villige til å lære. 

Et viktig prosjekt
For oss har dette vært et 
veldig meningsfullt prosjekt. 
Vi har selv opplevd kreft i nær 
familie og har lært mye nytt. 
På besøk i døveforeningene 
så vi at mange med oss har 
møtt denne sykdommen på en 
eller annen måte. Men vi har 
inntrykk av at det ikke er så 
mange som snakker åpent om 
det, verken i nære relasjoner 
eller i døvemiljøet.  At det er 
mange som er redd for «slad-
der» og dermed tier om sin 
kreftsykdom. Det kan være 
tungt å stå helt alene når en er 
alvorlig syk. Vi håper filmen 
om kreft vil bidra til å bryte 
ned noen tabuer og at det blir 
lettere å snakke om kreftsyk-
dom. 

Kreftforeningen har vært en 
god samarbeidspartner. I til-
legg til at vi har lært mye, har 
også våre kontaktpersoner lært 
mye om døve, bruk av tolk og 
tegnspråklig kommunikasjon. 
De ser behovet for tilrette-
lagte tilbud for tegnspråklige 
samtidig som de ønsker alle 
velkommen til de tilbudene 
som finnes. 

Mange av de tilbudene som 
finnes for kreftrammede og 
pårørende blir presentert i 
filmen og generalsekretær 
Anne Lise Ryel forteller om 
Kreftforeningen. Hun har 
gjennom mange år jobbet for, 
og oppnådd større åpenhet 
om kreft. 

Men da hun selv fikk kreft 
opplevde hun at det fremde-
les finnes mange tabu. Folk 
er generelt mer åpne om sin 

Velkommen til Lansering
«Kreft – hva nå?»

- En film med informasjon 
om kreft på tegnspråk

Mandag 29. februar 2016
klokken 18:00

Vardesenteret ved
St Olavs Hospital

i Trondheim
Mauritz Hansensgate 1F

Enkel servering

kreftsykdom nå enn før. Men 
noen tema, som for eksempel 
hva sykdommen gjør med sek-
suallivet ditt og relasjon med 
din partner, er det fremdeles 
få som tør å snakke om. Hun 
har møtt mange som føler seg 
alene med sin kreftsykdom, 
men som har funnet god hjelp 
i ulike tilbud. Hun ønsker 
døve med på laget, kanskje 
kan vi få utdannet døve 
likepersoner? Kanskje kan 
nettopp du være en ressurs 
for andre døve som opplever 
kreft? 

I filmen møter vi også Anne, 
Børre, Aud og Oddvei som 
selv er berørt av kreft. På 
Vardesenteret ved St Olavs 
Hospital i Trondheim deler de 
sine erfaringer med å leve med 
kreft, om å være pårørende og 
om kommunikasjon og bruk 
av tolk. Også for de har dette 
vært et verdifullt prosjekt. 

Det var godt å møtes og 
snakke med andre døve om 
sine opplevelser. Det var 
første gang de møtte andre 
døve kreftrammede på denne 
måten. De har alle fått øynene 
opp for hva som finnes av 
tilbud og de deler drømmen 
om tegnspråklige likepersoner 
og møtesteder. 

Lansering
Filmen lanseres på nett og på 
DVD mandag 29.februar på 
Vardesenteret ved St Olavs 
Hospital i Trondheim. Alle 
er hjertelig velkommen til 
dette arrangementet som 
starter klokken 18. Vi håper 
mange vil komme og se en 
liten smakebit av filmen, få en 
presentasjon av Vardesenteret 
og diskutere veien videre. For 
det er nå, når dette prosjektet 
avsluttes at det hele starter. 

Vi har tatt første skritt og 
åpnet noen dører. Tema kreft 
er satt på agendaen i døvemil-
jøet. Kreftforeningen har blitt 
kjent med hvilke utfordrin-
ger døve kreftpasienter og 
pårørende møter. Anne Lise 
Ryel med flere oppfordrer 
døve til å bruke de tilbudene 

kreft er. Og vi vil rette en spe-
siell takk til de fire døve som 
så modig stilte opp og fortalte 
om sine erfaringer med kreft. 
Anne Karin Fjellheim, Aud 
Pettersen, Børre Roås og 
Oddvei Irene Haugen – tusen 
takk for deres åpenhet! Dere 
gjorde det mulig for oss å gi 
kreften et ansikt hjemme i 
døvemiljøet.

som Kreftforeningen har. I 
filmen(e) møter vi fire døve 
som selv er rammet av kreft, 
som forteller sine historier og 
deler sine erfaringer. Alle er 
enige om at døve må oppleve 
en bedre kreftomsorg, at tabu 
må brytes ned og at tilgang til 
informasjon og god kommu-
nikasjon blir en selvfølge også 
for døve. 

Med dette prosjektet har vi 
tatt et lite skritt mot bedre 
kreftomsorg for døve og 
spiller ballen videre. Hvem 
tar den? Hva og hvor blir det 
første tegnspråklige tilbudet 
til døve som rammes av kreft? 

Til slutt vil vi rette en stor 
takk til alle som har stilt opp 
og bidratt i dette prosjektet 
og i filmen. Vi er glade for at 
Astri Frafjord som forsker på 
livmorhalskreft og som selv er 
døv, er den som forklarer hva 
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Spør advokaten
□   Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

□   Jeg ønsker besvart et juridisk spørsmål til kr 199*

Send e-post til post@stub-christiansen.no eller send brev til 
Pb. 2017, 3087 Holmestrand.

Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-postadresse.
  * Se vilkår og prisliste på www.stub-christiansen.no René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Søskenkrangling og 
 straffbarhet
Jeg er alenemor med to gutter, en på 
13 og en på 16. Av og til krangler de så 
voldsomt at det ender opp i slåssing. Jeg 
er helt fortvilet. En gang truet jeg med 
å ringe til politiet hvis de ikke gav seg. 
Så det jeg lurer på er om det egentlig er 
straffbart når søsken krangler.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Vold er straffbart så lenge barnet er 
over den kriminelle lavalder på 15 
år, men selv om barnet er under den 
kriminelle lavalder så er det ikke greit 
å utøve vold mot søsken. Vold som 
har kommet ut av kontroll kan være 
svært vanskelig å håndtere for forel-
drene. Som i andre voldssaker i nære 
relasjoner så vegrer man seg gjerne for 
å henvende seg til politiet fordi det er 
familie og fordi man tenker at det er 
vanlig at søsken krangler. Man ønsker 
kanskje å løse tingene innenfor husets 
fire vegger. Men det å henvise til at 
slåssing mellom søsken er normalt er 
en bagatellisering. Søskenvold er ikke 
akseptabel adferd og kan føre til alvor-
lige skader både fysisk og psykisk.

Det trenger ikke være straffbart for 
at politiet har lov til å hjelpe til så jeg 
tenker at spørsmålet ditt vel så mye 
handler om hvordan du skal takle situa-
sjonen enn hvorvidt det er straffbart. 
Foreldre har en plikt til å gripe inn 
dersom søskenkrangling utvikler seg 
i voldelig retning. Det samme gjelder 
mobbing mellom søsken. Om foreldre-
nes ansvar står det i barneloven § 30, 
tredje ledd: «Barnet må ikkje bli utsett 
for vald eller på anna vis bli hand-
sama slik at den fysiske eller psykiske 
helsa blir utsett for skade eller fare». 
Hvordan man skal håndtere alvorlig 
krangling som allerede er i gang beror 
på den konkrete situasjonen og det er 
ikke plass i denne artikkelen til å kom-
me med råd i alle tenkelige situasjoner. 
Jeg vil derfor anbefale at du tar kontakt 
med familievernkontoret som kan gi 

råd og veiledning både om hvordan du 
kan forebygge mot at slike hendelser 
skjer og hvordan du kan takle situasjo-
nen når den først oppstår.

Omplassering av døve 
flyktninger
Kan kommuner nekte å omplassere døve 
og hørselshemmede flyktninger til nasjo-
nale institusjoner eller andre kommuner 
som sitter med riktig kompetanse, fordi 
kommunen selv vil beholde det ekstra 
tilskuddet de får ved å ha døve og hørsels-
hemmede flyktninger i sine kommuner?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) 
som har ansvaret for å innkvartere 
asylsøkere i asylmottak. UDI skal 
foreta en individuell vurdering i hvert 
enkelt tilfelle. Når man skal vurdere 
alternativ mottaksplass for døve og 
hørselshemmede flyktninger så er UDI 
bl.a. forpliktet til å ta hensyn til psyko-
sosial oppfølging, kontaktnettverket til 
asylsøkeren og hans/hennes behov for 
oppfølgingstilbud, se rundskriv 2013-
013 pkt. 2.2 om alternativ mottaks-
plassering. At kommunen vil beholde 
tilskuddet er ikke relevant i denne vur-
deringen. Jeg vil anbefale at det sendes 
et brev til UDI sitt regionkontor der 
man søker om omplassering. Søknaden 
må begrunnes og det bør legges ved 
dokumentasjon for å underbygge søk-
naden. I rundskrivets pkt. 3 står det: 
«Dersom UDI vurderer at søkeren har 
behov for et tilpasset botilbud utenfor 
mottak skal regionkontoret anmode 
aktuell kommune om å inngå en avtale 
om alternativ mottaksplassering.»

Naboenbrøytersnøpåeien-
dommen min
Når naboen min brøyter snø med snø-
freser så kaster han snøen inn på min 
eiendom. Har han lov til det? Det blir jo så 
mye snø på min eiendom og jeg er redd 

for at gjerdet blir ødelagt av all snøen. 
Det kommer også litt strøsand inn på 
eiendommen og jeg får også dårligere 
utsikt i oppkjørselen som følge av den 
høye snøen og det kan være trafikkfarlig 
fordi jeg ikke ser bilene før jeg har kjørt 
langt ute i veien. 

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Ja, hvis din nabo ikke har noe annet 
sted å gjøre av snøen enn å kaste det 
inn på din eiendom så er dette noe 
du må tåle selv om det kan være ir-
riterende. Naboloven setter likevel 
grenser for hva du skal tåle. Din nabo 
må vise hensyn når han kaster snø. 
Han må også passe på at snøen han 
legger igjen ikke medfører en urime-
lig byrde for deg. Hvis han kan legge 
snøen et sted som medfører mindre 
ulempe for deg, f.eks. et sted som 
ikke sperrer utsikten, så må han gjøre 
det. Dersom naboen din f.eks. skader 
gjerdet på eiendommen din så må han 
reparere/erstatte skaden. At det kom-
mer litt strøsand med snøen inn på 
din eiendom ligger nok også innenfor 
tålegrensen såfremt det er forsvarlig 
og ellers ikke medfører en urimelig 
byrde for deg.
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Når man blir utsatt for en eller annen 
form for mobbing, kan man bli såret og 
innesluttet. Denne sårheten og inne-
sluttetheten fører til frykt og angst for 
mange. Frykt for å bli mobbet om igjen 
og om igjen, og denne gjentakelsen kan i 
verste fall utvikle seg til at man får angst. 
Denne angsten holder mange ute av fel-
lesskapet. Mange er redde for å bli såret 
og krenket på nytt. Det betyr at mobbe-
res holdninger har skapt utrygge rammer 
for mobbeofre, som i utgangspunktet har 
rett til å delta i døvesamfunnet for å ha 
det hyggelig sammen med andre. Mob-
berne frarøver deres rett til å delta. Det er 
en respektløs holdning. 

Hva er mobbing? Mobbing er omfattende 
og alvorlig, og kan bety plaging, trakasse-
ring, psykisk vold, utstøting av personer, 
personsmotsetninger, personlighetskon-
flikter, makt/avmakt osv. Bak ordet fin-
ner vi imidlertid en felles mening, nemlig 
at ett eller flere mobbeofre over lengre tid 
føler seg utsatt for sterkt eller negative 
handlinger fra en eller flere personer. 
Slike handlinger kan ødelegge mobbeof-
renes praktiske selvforhold (her: person-
lig selvbilde) som innebærer selvtillit, 
selvrespekt og selvverd. Et slikt positivt 
selvforhold er avhengig av den gjensidige 
anerkjennelsen med andre mennesker for 
å kunne fungere optimalt, både fysisk og 
psykisk sett. Et negativt praktisk selv-
forhold er i psykisk ubalanse på grunn 
av mer eller mindre grad av mangel på 
anerkjennelse. Det er dette som fremkal-
ler psykiske lidelser hos mange. Noe som 
betyr at de er krenket som mennesker. 
Det er ikke bare mobbeofre som har fått 
ødelagt praktisk selvforhold, men også 

mobbere. Et godt eksempel fra VG om 
en millionær som forteller åpent om sine 
erfaringer som mobber: 

«I dag leder han en millionbedrift, men 
trebarnsfar Einar Øgrey Brandsdal 
(40) skammer seg over hvordan han 
var i skolegården i Kristiansand. – Jeg 
sto og brølte av latter når andre hadde 
det vondt. Først mange år senere forsto 
jeg hvor ydmykende de følte det, sier 
Brandsdal.»

Denne mobberen har dårlig samvittighet 
overfor andres ydmykelse og må leve med 
det resten av livet. Er det greit at mob-
berne får en maktfølelse? Er det greit at 
mobbeofre føler avmakt og blir borte fra 
denne viktige tegnspråklige møteplas-
sen? Hva tenker vi når vi behandler våre 
likeverdige på denne måten? Holdnin-
gene til å være åpne, vise omsorg og tillit 
til hverandre med respekt må bli bedre i 
døvesamfunnet.

Holdninger til hverandre er et spørsmål 
om å forme hverandres verdier gjennom 

åpenhet, omsorg og tillit. Derfor har alle, 
mobbere, mobbeofre og forstå-seg-på’ere, 
et felles ansvar for å ivareta vårt døve-
samfunn som består av kultur, språk og 
historie som vi er stolte av. For å kunne 
ivareta vårt samfunn, må vi være oss be-
visste på å ta ansvar for å stoppe mobbing 
i døvesamfunnet. At døve undertrykker 
døve er ikke ideelt. Det samme er det 
ikke ideelt at hørende undertrykker døve. 
Skal døvesamfunnet fungere som en 
hierarkisk orden? 

Vi må ikke glemme at døvesamfunnet 
i dag er veldig sårbart av mange grun-
ner som gjør at vi som et døvesamfunn 
i fremtiden kan bli mindre og mindre: 
selve mobbingen, statlige døveskoler 
er lagt ned, flere og flere integreres i 
talespråklige skoler, identitetskriser, CI-
teknologi er kommet for å bli og kommer 
til å fortsette i lang tid fremover, døve-
foreningene er i en usikker fremtid. Når 
mobbingen blant døve foregår, kommer 
flere og flere døve til å trekke seg fra 
døvesamfunnet. Hvordan i all verden 
kan vi forebygge vårt verdifulle minori-
tetssamfunn i fremtiden? Dagens yngre 
generasjon skal overta etter oss, og de har 
en kjempeutfordring: de skal føre våre 
verdier videre. 

En døveforening er en veldig viktig mø-
teplass for alle døve som har et grunnleg-
gende behov for å bli sett, anerkjent, være 
sammen med andre døve og tegnspråklige 
i et sosialt og inkluderende fellesskap. De 
fortjener å bli sett og respektert som det 
de er, ja alle sammen. 

Vis ansvar for hverandre!

Døvesamfunn – en viktig møteplass 
for alle tegnspråklige

Tekst: Øyvind Madsen, filosof og jobber som filosofisk praktiker

Jeg viser til Døves Tidsskrift nr. 7/2015 i Syn på saken med temaet «Mobbing i døvesamfun-
net?» der en anonym innsender forteller at det foregår mobbing i døvesamfunnet. Denne 
innsenderens budskap er at mobbeofre ikke tør å si ifra at de har det vondt på grunn av 
mobbingen med den konsekvens at mange trekker seg tilbake fra døveforeningene, er ikke så 
veldig overraskende.

kronikk

Øyvind Madsen.
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Har du meninger om noe? Vil du dele dine synspunkter? Ønsker du å ta opp et tema eller vil du gi ros?
Send inn ditt syn på saken til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no. DT forbeholder seg retten til å forkorte innlegg,

vi trykker ikke tekst som blir sendt til DT anonymt, men du kan være anonym i selve bladet.

Norges Døveidrettsutvalgs (NDI) kommentar  
til brev fra Hamar Døves Idrettslag (HDIL)  
publisert i Døves Tidsskrift nummer 8, 2015

Syn på 
saken

NDI ble informert av HDIL pr. epost 
datert 23.11.2015 om deres brev til Døves 
Tidsskrift. NDI behandlet brevet i sitt 
møte 06.12.2015. NDI vil gjerne svare på 
de problemstillinger som HDIL reiser i 
brevet og understreker samtidig at NDI 
er meget opptatt av en god dialog med 
døveidrettslagene i Norge. 
 
Historikk og organisering for idrett 
for hørselshemmede i Norge 
Frem til 1997 var Norges døveidretts-
forbund organisert som et eget forbund 
og ikke tilknyttet Norges idrettsforbund 
(NIF). I sitt brev skriver HDIL at Norges 
Døveidrettsforbund var et fyrtårn for 
døveidretten og ønsker at det opprettes et 
eget særforbund for døveidretten i Nor-
ges idrettsforbund. NDI finner det da 
rart at HDIL valgte å ikke være medlem 
av Norges Døveidrettsforbund på 80-tal-
let og frem til at Norges Døveidrettsfor-
bund ble en del av Norges Funksjons-
hemmedes Idrettsforbund i 1997. Da ble 
HDIL automatisk opptatt som idrettslag 
til Norges Funksjonshemmedes idretts-
forbund (NFI). HDIL kunne da valgt å 
melde seg ut, men gjorde ikke det. Siden 
da har HDIL vært medlem i norsk idrett. 
NDI vil fremheve at HDIL er et lag med 
lang historie og mye engasjement for 
idretten og sine medlemmer til tross for 
at de ikke var formelt medlem i Norges 
Døveidrettsforbund i årene på 80- og 90 
tallet.  

I perioden mellom 1997-2007 jobbet 
Norges Funksjonshemmedes Idretts-
forbund med å integrere sine idretter i 
de ordinære særforbundene slik at også 

utøvere med en funksjonsnedsettelse ble 
en del av særforbundene der alle utøvere 
hører til. Fra 1997 ble en døveidrettsko-
mite oppnevnt fra NFIs styre. I 2003 ble 
Norges Døveidrettsutvalg valgt av døvei-
drettslagene under NFI paraplyen. Den 
demokratiske prosessen for konstituering 
av utvalget ble bestemt etter dialogmøter 
mellom Bjørn Røine styremedlem i NFI, 
Odd Roar Thorsen president i NFI og 
styremedlem i Idrettsstyret, og Inter-
national Committee Sport for the Deaf 
(ICSD) ved president Donalda Ammons. 
Norges Døveidrettsforbund og dets po-
litisk viktige mandat både internasjonalt 
og nasjonalt ble så ivaretatt.

Fra 2007 ble så Norges Døveidrettsut-
valg (NDI) oppnevnt for første gang av 
idrettsstyret etter valg av døveidrettslage-
ne. NDI oppnevnes på nytt hvert fjerde 
år av idrettsstyret.

I 2017 er det 20 år siden det gamle 
Døveidrettsforbundet ble lagt ned og 
dermed ble en del av en integrert idretts-
modell. I utkastet til handlingsplanen 
for 2016-2019 er det mål om å lage en 
rapport som skal beskrive hvordan ståa 
egentlig er med døveidretten i dag jmf 
for 20 år siden. Er det flere utøvere? Er 
det samarbeid mellom døveidrettslagene 
og respektive særforbund og er toppidrett 
for målgruppen ivaretatt? 

Toppidrett og økonomi 
Når det gjelder toppidrett for utøvere 
med hørselshemming er det i dag flere 
særforbund som organiserer landslagsak-
tivitet for utøvere med hørselshemming. 

Men det er fortsatt mye arbeid igjen før 
vi er i mål med arbeidet. Det blir viktig 
at særforbundene ivaretar og utvikler 
flere aktive hørselshemmede som ønsker 
å satse på sin idrett. Olympiatoppen må 
komme sterkere på banen i forhold til 
dette arbeidet. 

Til tross for veien vi fortsatt har å gå 
var Norge for første gang siden 2003 
representert i Vinter-Deaflympics i 2015, 
i motsetning til Sverige som ikke hadde 
utøvere nok for å kunne delta i Vinter-
Deaflympics i 2015. Norge kunne sendt 
flere utøvere dersom det hadde vært flere 
som satset seriøst nok på sin idrett. Slik 
idrett for hørselshemmede er organisert i 
Norge, er i utgangspunktet ikke økonomi 
en begrensing. Antall hørselshemmede 
utøvere som ønsker å satse og således 
kunne bli definert som en toppidrettsutø-
ver er en begrensing, utøvere som da vil 
på kunne bli følget opp på lik linje med 
de som deltar i OL og Paralympics. Når 
det gjelder saken HDIL nevner vedrøren-
de fotball for hørselshemmede er det også 
mye som bør jobbes videre med. Her blir 
det viktig at Døveidrettslagene som har 
fotballgruppe tilknyttet Norges Fotball-
forbund stiller på fotballtinget i februar 
2016 for å påvirke handlingsplanen som 
Norges fotballforbund skal vedta. 

I dag har flere særforbund enn tidligere 
ansatteressurser for å jobbe med idrett 
for mennesker med funksjonsnedset-
telse og herunder også hørselshemmede 
og døve. Siden midten av 2015 har NIF 
ti regionalt ansatte konsulenter som er 
koordinatorer mellom særforbund, kom-

Av Margareth Hartvedt, leder Norges Døveidrettsutvalg                                                                                            
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muner, skoler, NAV og idrettslag lokalt 
for å støtte opp om kompetanseheving 
og tilrettelegging for målgruppen. NIF 
sentralt har i dag tre årsverk som jobber 
med idrett for mennesker med funks-
jonsnedsettelser. Dette gir idrettslagene 
muligheter for mer kompetanseheving av 
styrer, ledere, dommere og trenere, også 
for og med hørselshemmede og døve.   

Idretten som en viktig arena for iden
titetsbygging og som sosial møteplass
Den forrige handlingsplanen til NDI 
2011-2015 hadde et eget punkt om 
døveidrettslagene som en viktig arena for 
identitetsbygging. Døve bruker tegn-
språk, som er et minoritetsspråk i Norge, 
og idretten vil fortsatt være en viktig 
arena for å møte andre med samme språk 
og medfølgende kultur. Det er viktig å 

merke seg at mange døve og hørselshem-
mede er medlem i ordinære idrettslag. 

I handlingsplanen for 2016-2019 er det 
beskrevet at døve både i ordinære idretts-
lag og utøvere som er medlem i døvei-
drettslag skal føle at de er ivaretatt ut ifra 
sine behov og ønsker også sosialt. NDI 
oppfordrer lagene til å rekruttere flere og 
skape egne møteplasser rundt idretten og 
klubbene sine. NDI mener at det er rom 
for ethvert medlem med hørselshemming 
i norsk idrett å kunne oppleve idretts-
glede. Dette gjennom å både utfolde seg i 
sin idrett, og hvis ønskelig, ha anledning 
å satse på sin idrett som hørselshem-
met i et døveidrettslag eller i en ordinær 
klubb. Den enkelte utøver kan også være 
medlem begge steder for å få mest mulig 
ut av norsk idrett. 

På døveidrettsseminaret i september 
2015 opplevde ikke NDI at døveidretts-
lagene er uenig i organiseringen av idrett 
for hørselshemmede i norsk idrett, og 
opplevde heller at døveidrettslagene ser 
mange muligheter innenfor idrettsorga-
nisasjonen. Det krever mye av både NDI 
og døveidrettslagene å få til det man har 
som mål innen bredde og topp og da 
er det bedre å stå sammen med særfor-
bundene i stedet for å være i opposisjon, 
slik NDI dessverre opplever at HDIL er. 
Dette er lite konstruktivt, er basert på feil 
historiske fakta og bidrar lite til de må-
lene som NDI og døveidrettslagene, gjen-
nom en ny handlingsplan for 2016-2019, 
jobber for. NDI håper HDIL kan endelig 
legge dette gamle tankesettet bak seg og 
heller bidra positivt inn i fremtiden fordi 
idrettslaget har mange flinke ildsjeler.

Syn på saken

Dette skjedde i Norge...

For 75 år siden
- I lederspalten for Tegn og Tale 
(tidligere navn på Døves Tidsskrift) 
nr 1/1941 skrives det om andre 
verdenskrig: 
«År 1940 er forbi. Et år rikt på 
sinnsbevegelser. Blodig har det vært, 
tusener av unge mennesker har lidd 
en grufull død. Ikke bare soldater, 
men også sivile, kvinner og barn er 
drept. En ødeleggelsens bølge går over 
verden; storbyer er ødelagt, og prektige 
bygninger sunket i grus. Hundreder av 
skip er gått til bunn med mann og mus 
og uerstattelige verdier. Et skjebne-
svangert år for hele verden og også vårt 
gamle fedreland. Det nye året begyn-
ner som det gamle sluttet, i krigens 
tegn. Alt er på det uvisse, hvordan blir 
enden på det hele?...»
- I samme blad (nr 1/1941) skrives 
det om Holmestrand Døveskole: 
«Holmestrand Døveskole ble i begyn-
nelsen av juli i fjor tatt i bruk av 
okkupasjonstroppene, og etter sommer-
ferien har skolen vært innstilt, mens 
elevene har fortsatt å være hjemme. 
Det er nå truffet en ordning slik at 
skolens 3 laveste klasser fra 1ste desem-
ber blir innkalt til skolegang på Sukke 
gård i Andebu pr Tønsberg, hvor 
staten av Hjem for døve leier lokaler 
som vil gi plass til skole og internat for 

disse 26 barb og det personale som må 
til. De øvrige 4 klasser – de litt større 
barn – vil bli innkalt til skolegang 
i begynnelsen av januar i Holme-
strand....»

For 30 år siden

- Døves Video (nå Døves Media) i 
full utvikling, utdraget (faksimile) 
er hentet fra Døves Tidsskrift nr 
1/86
- Vidar Sæle, Hans Birger Nilsen 
og Toni Eva Akerø ble intervjuet 
i Døves Tidsskrift nr1/86 om hva 

de mener om ungdomsåret 1985? 
I 1985 bestemte FN at all verdens 
ungdom skulle få litt ekstra opp-
merksomhet.   
- Rune Anda blir intervjuet i Døves 
Tidsskrift nr 1/86 under ”ukens 
navn”, intervjuet handler om Rune 
som beste maskinskriver i Bergen. 
Han vant Bergens mesterskapet 
i maskinskriving. Et utdrag fra 
bladet: «Denne gangen har vi valgt 
Rune Anda, Bergen, til «ukens navn». 
Grunnen er grei: I konkurranse med 
hørende har han vunnet Bergens-mes-
terskapet i maskinskriv, og går videre 
som Bergens representant til Norges-
mesterskapet»



24 1/2016Døves Tidsskrift

Personalia
Ønsker du sende en hilsen eller gratulasjon til noen du kjenner eller dele nyheter om familieforøkelser/giftemål?

Ønsker døveforeningene å informere om dødsfall med minneord? Send inn tekst og bilder til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Død
Kirsten Ulleberg, Trondheim, 
født 27. juni 1925, gikk bort den 
23. desember 2015.

Esther Sanengen, Oslo, født 4. februar 
1919, gikk bort 14. november 2015.

Henrik Walther, født 07. januar 1943, 
gikk bort 16. oktober 2015.

Runde år
50 år 
Laila Jerstad ble 50 år den 4. februar

Rolf Hope blir 50 år den 26. februar

60 år 
Eirik Martinsen ble 60 år den 9. januar

Eva L. Ohna ble 60 år den 17. januar

Torkel Hoff ble 60 år den 27. januar

Anne Pauline Undheim ble 60 år
den 8. februar

Torunn Halvorsen blir 60 år 
den 17. februar

Harald Håverstad blir 60 år 
den 17. februar

Roald Hølaas blir 60 år den 24. februar

70 år
Liv Sundby ble 70 år den 25. januar

Kjell Nysted ble 70 år den 1. februar

Astrid Sangold ble 70 år den 5. februar

Hilding Alfred Skåle blir 60 år 
den 2. mars

Bodil T. Gundersen blir 70 år 
den 6. mars

Kari Njaa blir 70 år den 11. mars

75 år
Olav Feste ble 75 år den 12. januar

Reidar Jakobsen ble 75 år den 12. januar

Annie M. Jørgensen ble 75 år 
den 7. februar

Dennis Baardsen blir 75 år den 1. mars

Ada Olaug Høgmann blir 75 år 
den 12. mars

80 år
Erik Andersen ble 80 år den 19. januar

Inge Heen ble 80 år den 25. januar

85 år
Ola Svare blir 85 år den 23. februar

Anne Berg blir 85 år den 17. februar

Ønsker du at DT ikke skal 

trykke ditt runde år i bladet? 

Gi beskjed til

jannicke.kvitvaer@

doveforbundet.no

Verdens beste mamma, farmor, mormor 
og oldemor ble 85 år den 14. januar. 
Dagen ble feiret med deilig middag og 
kaffe på Quality Airport hotell på Sola 
sammen med familie og venner. Hele 
familien gratulerer familiens overhode på 
det hjerteligste med dagen. Vi er utrolig 
glad i deg, og er så glad for at du trives 
så godt i leiligheten din. Der har du hele 
døvemiljøet, kirken og alle vennene dine 
rundt deg. 

Stor klem fra alle oss firbente og tobeinte 
i familien.

Ann-Margrethe Rafoss

Vi går gjennom mottakerlisten av Døves Tidsskrift. Vi skal 
gjøre det slik at hver familie som bor i samme husstand får 
kun en utgave av bladet. Dersom din familie likevel ønsker 
flere utgaver av bladet, ta kontakt med medlem@dovefor-
bundet.no.

Har du byttet e-postadresse den siste tiden? Husk å ta kon-
takt med medlem@doveforbundet.no for å gi beskjed om 
ny e-postadresse. 

Døves Tidsskrift

Neste nummer
av Døves Tidsskrift

kommer ut 15. mars 2016
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Nasjonalt
1. Hva er ”prosjekt S” husket som av  

døvesamfunnet?
2. Hva heter den norske psykiateren 

som ble utnevnt som vitenskapelig 
æresdoktor ved Gallaudet University 
på 70-tallet?

3. Hva het den første døve styrelederen 
i Norges Døveforbund?

4. Hvem er dette?

Ditt hjørne: Kan du svaret?
I syv utgaver av Døves Tidsskrift fremover skal det være et fast innslag med Quiz. Det er fem 
spørsmål i fem ulike kategorier. Riktig svar for 1 spørsmål gir 1 poeng. Vi har også månedens 
gåte hver måned som du kan få bonuspoeng for. Personen(e) med flest riktig svar ved årsslutt 
2016 blir presentert i DT nummer 8/16, det kommer også med en premie. Står det likt mellom 
flere personer så setter vi i gang en trekning for premien.

Månedens gåte
Mange døve tenker på det. Mange 
døve har drømt om det. Mange døve 
snakker om det, men få har gjort noe 
med det. Hva er det?
Klarer du gåten får du 10 ekstra poeng.

Du sender svar på e-post: 
jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no
Skriv: ”Quiz:” ”navn på kategori”, ”num-
mer” og ditt svar.
Du kan velge om du vil svare på alle 
spørsmålene eller bestemte spørsmål.
Fasit for månedens quiz blir presentert 
i neste nummer. Klar ferdig gå!

?

Internasjonalt
1. Navn på tre nordiske presidenter i 

WFD-styret gjennom tidene?
2. Dato for den internasjonale døve-

uken?
3. Hvem er dette?

4. Hvor er dette og hva heter figuren?

Kultur
1. Hvem skrev boken ”ikke som andre”?
2. Hva skjedde med ”Det Norske Tegn-

språkteateret”?
3. Navn på de 4 skuespillerne i Døves 

Medias barneprogram ”Kims Lek”?
4. Hvilket teaterstykke er dette fra?

Barn og Ungdom
1. Når ble NDFUs vinterleker arrangert 

for første gang?
2. Hvem var leirsjef for den norske 

sommerleiren i 2012?
3. Når ble Norges Døves Ungdomsfor-

bund (nå lagt på is) stiftet?
4. Når var dette?

Idrett
1. Når ble vinter deaflympics avholdt i 

Norge for første gang?
2. Hvilken norsk idrettsutøver har flest 

medaljer fra deaflympics?
3. I hvor mange idrettsgrener var Norge 

representert i under sommer dea-
flympics 1993?

4. Når ble dette bildet tatt?

Gavekonto
Norges Døveforbunds gavekonto er 8200 
06 08072. Store og små gaver mottas med 
takk. 
Norges 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 sykehjem 
med tegnspråkmiljø, styrking av norsk 
tegnspråks stilling på alle nivåer og mange 
andre oppgaver. 
NDFs arbeider for at døve og hørselshem-
mede skal få det bedre.
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Skredder, snekker og skomaker!

Du som er døv og har kjennskap til vår historie 
vil nikke når disse tre ordene kommer frem, de tre 
S-yrkene. Men hva med i dag? Hvilke yrkesgrup-
per her i Norge har døve arbeidstakere i dag? Hva 
betyr disse tre S-yrkene for oss i dag? Og sitter du 
og lurer på hva du skal bli når du blir stor?

Besøker du i dag et sykehjem der døve bor, vil du 
møte flere historier om det å være en døv skredder, 
snekker eller skomaker. Men om 50 år vil du bli 
servert mangfoldige historier om døves arbeidsliv.

Tilbake til disse tre S-yrkene; i gamle dager var det 
svært få døve som ikke var en del av S-yrkene. I 
dag – år 2016 – har vi heldigvis kommet mye len-
gre. For mange av oss har det vært en hard kamp, 
og det er fortsatt en kamp. Flere har tatt høyere 
utdanning, og dette har ført til at flere har hoppet 
ut av S-yrkene. 

Hva slags yrker velger døve i dag? Listen er lang. 
Her i Norge har vi lærere, førskolelærere, assisten-
ter, pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og 
rektorer. Vi har også sykepleiere, vernepleiere og 
hjelpepleiere. Og på den andre siden har vi også 
designere, fotografere, journalister og ledere. Stats-
vitere og språkvitere har vi  også selvsagt. Og så må 
vi ikke glemme prester og trosopplærere. Og ikke 
bare det – vi har til og med kokker, rørleggere, 
snekkere, elektrikere og slaktere. Som sagt er listen 
lang, og jeg har bare så vidt nevnt noen yrker.

For å ikke glemme private bedrifter som har kom-
met på banen de siste årene; BeSeen, SuperVisuell, 
C-verdi, Tegnspråkverden, Madsen Dialog og flere 
– og det er her listen begynner å bli lang. I tillegg 
har vi mange døve som jobber som frilansere ved 
siden av sitt ordinære arbeid. Nå har jeg et spen-
nende spørsmål som ikke kan besvares akkurat nå: 
hvordan ser fremtiden vår ut?

Tenk deg; vi er i år 2016. Vi har også noen som 
har kommet så langt i utdanningen. Vi har an-
tropolog, filosof, geolog og astrofysiker. På mange 
måter er vi faktisk glad for at vi ikke lever i gamle 
dager der det kun var de tre S-yrkene: skredder, 
snekker og skomaker.

Men en ting som er sikker er at hvis det ikke var 
døve som jobbet i en av disse tre S-yrkene i gamle 
dager, så ville vi ikke ha kommet så langt i dag. 
Joda, Tolketjenesten betyr en god del fordi vi får 
mulighet til å studere på høyskoler og universite-
ter, men det har vært en gang der døve har måt-
tet velge ut det som var tilgjengelig. De jobbet 
og beviste at de kunne gjøre en god jobb. De ble 
respektert av sine kollegaer. De ble sett som viktige 
arbeidstakere. Det var den gangen, og det er på 
høy tid at vi takker de eldre døve som har brøytet 
veien for oss i dag.

Og ja, om femti år – når du besøker et sykehjem, 
har du faktisk noe å glede deg til. Våre mangfol-
dige historier fra arbeidslivet vårt vil bli servert 
gjennom stolthet. Hva vi håper akkurat nå er at det 
i din tid blir enda bedre og at det blir flere arbeids-
muligheter.

Om den dagen jeg bor på et sykehjem har jeg 
allerede minst en drøm, i hvert fall to. Den ene 
drømmen er å bli sjekket av en døv lege. Den 
andre drømmen er å møte en ung og engasjert døv 
politiker. Vil du bli den legen som sjekker min 
helse? Vil du bli den unge og engasjerte politikeren 
som hilser på den gamle Maren? Kom igjen!

Til sist, men ikke minst viktig: Tusen takk til dere 
eldre døve som har brøytet veien for oss i dag. Jeg 
håper at vi i dag brøyter nye veier for dere yngre 
døve.

Av Maren Oriola.

Spaltist
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Bruk av pronomener kan være forskjellige fra et språk til 
annet. På engelsk kan vi skrive «you read», men ved overset-
telse til norsk kan vi gjengi den uklare setningen til 4 varian-
ter «du leser/leste» eller «dere leser/leste». På polsk må vi 
oversette «you read» med 14 forskjellige setninger!

Vi kan kategorisere den pronominale funksjon i tegnsprå-
kene til to grupperinger: pronominal peking (jeg, du, han, 
hun, den, det, vi, dere, de) og egne pronomentegn (som 
spørrepronomen hvem, hva). Peking i tegnspråkene forutset-
ter lokalisasjon, den funksjon at rommet foran senderen blir 
utnyttet språklig. 

Det skjer ved å peke på en person eller en ting som er til 
stede på en bestemt plass i kommunikasjonssituasjonen. 
Pekingen har da en deiktisk funksjon. 

Når vi i fortellinger snakker om personer eller ting, som ikke 
er til stede i kommunikasjons-øyeblikket, har pekingen en 
anaforisk funksjon. Det kreves at vi lokaliserer tegn for per-
sonen eller tingen i tegnrommet.

I tidlig språkutviklingen pleier talespråksbarn å ha visse 
problemer med pronomenet «jeg», som kan referere til ulike 
personer. Men slikt skjer ikke i tegnspråkene - mamma kan si 
til barnet:

PEK1 GLAD (jeg er glad); og pappa kan si til barnet 

PEK1 GLAD (jeg er glad); eller pappa kan si til mamma  
og barnet

GLAD PEK1 flertall (glade er vi)

Tegnspråksbarnet vil hele tiden se hvem det dreier seg om 
(a, b og c). Det avgjørende er hvem pekingen virkelig refere-
rer til i rommet. Det er ikke personenes rolle i samtalen, men 
hvor personen befinner seg i tegnrommet. Pekingen er altså 
først og fremst plassdeiktisk. 

Fonologisk sett finner vi som artikulator disse håndformene 
- pekehånden, V-hånden, x-hånden, 3-hånden, 4-hånden, 

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Setningen «Fy! Det er ikke pent å peke!» har kanskje noen av oss 
hørt. Det er non-verbalt i talespråkene – pekingen har ingen funksjon 
når man snakker i telefon eller i radio. Men i tegnspråkene er pekin-
gen en nødvendig og viktig språklig del. Pekingen kan ikke fjernes - 
den har en grammatisk funksjon i syntaksen og i tekstsammenheng. 
Vi bruker derfor i transkripsjon å skrive peking med store bokstaver 
PEK. Dette er tegn! Og refererer ofte til substantivfraser.

Pronominal peking

5-hånden, tommel-hånden, trommehånd, flathånd og krum 
L-hånd.

Det kan forekomme non-manuell pronominal bruk. Det skjer 
da ved hjelp av blikket dersom vedkommende som er til 
stede, ikke skal oppfatte hva som sies:

ØNSKE (blikkretning) GÅ-AV?  (Ønsker han/hun å gå av?)

I samtale er det vanlig å sløyfe PEK1 (jeg) og PEK2 (du). Det 
avgjørende er blikkets fokusering. Det tyder på at man er 
mindre stirrende ved omtale av seg selv enn om man tiltaler 
den andre. Det vil ut fra konteksten mellom samtalepartnere 
gå klart frem hva det dreier seg om:

ØNSKE SOVE (Jeg ønsker å sove/ du ønsker å sove)

Pronomentegn kan være tegnet NOEN med en X-hånd som 
beveges med små slag i nøytralt felt med ordbildet /noen/. 
Tegnet ENKELTE er pekehånden med håndflaten ut og med 
pekefingeren også ut, prikkes frem og til siden i nøytralt 
felt med munnstillingen /mmm/. Tegnet EN-ELLER-ANNEN 
har sprikende 5-hånd, håndflaten opp, beveges i en bue i 
nøytralt felt med luftstrøm ut fra munnen. Tegnet ENHVER 
er pekehånd med håndflate inn og håndretning opp beveges 
i et rykk fra venstre til høyre i nøytralt felt med ordbildet /
enhver/. Tegnet  ALLE er en krum 5- hånd med håndflaten 
ned, beveges fra høyre til venstre i nøytralt felt idet håndfor-
men går over til knyttneve.

Det norske ordet «vi» kan oversettes på flere måter. A) 
Inklusiv form – med pekehånd i ringbevegelse av de tilstede-
værende. Det betyr du, jeg og noen. B) Eksklusiv form – med 
pekehånd i ringbevegelse som ikke gjelder «du» jeg prater 
til. C) Dualis – totall, da brukes V-hånd med munnen /to/ el-
ler /vi/ - det gjelder meg, og den andre som står ved siden av 
meg – til høyre eller til venstre. D) Trialis – tretall, da brukes 
3-hånd med munnen /tre/ eller /vi/ og det gjelder meg og to 
andre, eller også den jeg taler til. Det avgjørende er å se hvor 
pekingen plasserer personene det gjelder. 
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Jeg Deler...
Dette er en ny side som vil bli et fast innslag i Døves Tidsskrift, 
her blir det delt informasjon som kanskje kan være nyttig for 
lesere av bladet. Alt fra reisebrev til nyheter og kronikker.

Nancy studerer interaksjon mellom løver 
og hyener. Altså hvordan løver og hyener 
oppfører seg mot hverandre i forskjellige 
situasjoner, for eksempel i konkurransen 
om mat. Under oppholdet i Etosha na-
sjonalpark møtte vi mange fine hyener og 
løver på et par meters avstand! Og ikke 
bare det, vi fikk også møte leoparder, 
geparder, elefanter og mange kule dyr på 
kort avstand. 

Arbeidsoppgavene våre var slik at Nancy 
kunne følge med på bevegelsene til 
løvene og hyenene og hvor de befant seg 
med hjelp av GPS-halsbånd. Om noen av 
de var på samme plass mer enn 3 timer, 
måtte vi finne ut om de hadde drept 
andre dyr. Vi følte oss som CSI (Crime 
Scene Investigation) der vi dro rundt 

til fots for å identifisere døde dyr. Ofte 
kunne vi finne rester av hår eller horn 
som hyenene eller løvene ikke ville spise. 
Vi hadde selvfølgelig med oss våpenbæ-
rende vakt som passet på oss hele tiden. 

En annen ting vi gjorde var å stå opp 
klokken seks for å være med Nancy ut på 
kjøretur for å lete etter løver eller hyener 
i parken. Nancy tok bilder av og identifi-
serte dem for å estimere antall dyr i hele 
parken. Noen ganger var vi våkne frem 
til klokken tre om natten for å lete etter 
løver og hyener. Om natten var det van-
skelig å ta bra bilder av løpende hyener 
og vi måtte bruke en lampe med kraftig 
lys på dem. Det var mange lange dager 
med lite søvn, men det var absolutt verdt 
det. En gang fikk vi oppleve noe spesielt 

og morsomt; en hyene ville drikke fra et 
vannhull, men som ble jaget bort av fire 
sinte giraffer.

Det var en ting som imponerte meg vir-
kelig, det er hvor tøff Nancy Barker var. 
Hun har alltid vært interessert i kjøtte-
tende dyr som løver og hyener, og å jobbe 
i Afrika var hennes barndomsdrøm. Å 
være både døv og kvinne i Afrika var 
dessverre ikke enkelt, men det har gjort 
henne tøffere og mer målbevisst. Hun 
har fått en del politiske motstandere 
siden hun driver med et prosjekt om 
løver og hyener som folk misliker, og hun 
har også fått advarsel om å bli suspen-
dert uten særlige gode grunner. Folk 
mener også at hun ikke kan gjennomføre 
prosjektet sitt siden hun er døv. Men hun 

Assistent

Tekst: Astri Frafjord. Foto: Julie F. Faustrup.

for en døv doktorgradsstudent i Afrika

I 2014 tok jeg mastergrad i molekylærbiologi og hadde lenge hatt lyst til å treffe andre døve 
biologer og lære mer om dyr. Jeg fikk et tips fra noen om en spennende praksisplass med en døv 
doktorand, Nancy Barker, fra Canada i Etosha nasjonalpark, Namibia. Denne muligheten ville 
jeg gjerne gripe og jeg fikk med meg en dansk venn til å dra dit sommeren 2014. Jeg jobbet der 
i Namibia i seks uker mens den danske var der i åtte uker. Det var en fantastisk opplevelse og 
jeg vil gjerne dele den med dere. 

Fire giraffer som jager bort Hyeneren.
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har gjort sitt masterprosjekt om hyener 
i Sør Afrika og har jobbet med løver og 
hyener i 8 år nå, så hun har vist at det er 
mulig å jobbe med et slikt prosjekt. 

Det er dessverre heller ikke så stor 
interesse for å gi støtte eller finansiere 
et prosjekt om kjøttetende dyr i Afrika, 
og myndighetene prioriterer dessverre 
elefanter og neshorn. Det koster mye å 
investere i utstyr til dataoppsamling. For 
eksempel, en GPS-halsbånd kan koste 
4000 dollar, og det ble kjøpt 23 halsbånd 
så kostnadene kan fort bli mye. Det 
oppstod også et par hindringer i Namibia 
for Nancy slik at hun måtte flytte sitt 
prosjekt til Botswana. For å fortsette med 
prosjektet sitt er det behov for midler, 
Nancy jobber hardt for å få midler og 
støtte til forskningen. 

Er du interessert i å lese mer om prosjek-
tet til Nancy så finnes det en hjem-
meside: https://www.gofundme.com/
conservelions

Hvis du er interessert i å få mer informa-
sjon om praksisplassen i Botswana nå til 
sommeren, kan du bare ta kontakt med 
meg ved å sende en e-mail til astriifr@
gmail.com. Du bør være interessert i 
feltarbeid med dyr. 

Nancy Barker med en flaggmus som snek seg inn på kontoret.

Fra venstre, Astri Frafjord, Nancy Barker og Julie F. Fastrup.

Astri Frafjord i Namibia.

Feil dato i DT 8/15
I DT nr 8/15 under "2015 fra A til Å": 
skrev vi at neste EFSLI-konferanse 
finner sted i Aten 2017.
Det er feil, neste konferanse finner 
sted i Aten 2016.

Bladet i PDF?
Ønsker du å få bladet i PDF-fil iste-
denfor i papirutgave? Gi beskjed til 
redaktør Jannicke B. Kvitvær på  
jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Har du flyttet? 
Husk å gi beskjed om adresseend-
ring til medlem@doveforbundet.no
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Den 16. Januar gjennomførte Oslo  
Døves Sportsklubb(ODSK) idrettsgalla 
for andre år på rad. På klubbens idretts-
galla blir det delt ut ulike priser, noen 
idrettsklubber i Norge har en tradisjon 
med å dele ut priser på årsfester eller un-
der årsmøter. ODSK arrangerer en galla 
der målet er å gi oppmerksomhet til med-
lemmenes innsats. DT er nysgjerrige på 

dette arrangementet og har tatt en prat 
med klubbens leder, Thomas Hansen.

Thomas forteller at arrangementet har 
fått positiv tilbakemelding fra klubbens 
medlemmer,. - Det merkes at det settes 
pris på at klubben gir oppmerksomhet til 
medlemmene for innsatsen de har gjort 
gjennom året. ODSK er en stor klubb 
med ulike idrettsgrener under seg, det er 
sjeldent utøvere treffer andre utøvere fra 
andre idrettsgrener, en slik arrangement 
gjør at alle samles og får muligheten til å 
omgås sosialt.

ODSK har ikke hatt årsfest tidligere, 
klubben har ikke hatt spesielle arrange-
menter som samlet alle medlemmene på 
et plan og dette var noe Thomas savnet 

som medlem. Han forteller at da han ble 
leder så tenkte han på hva han savnet: - 
Jeg savnet å kunne møte andre utøvere 
fra andre idrettsgrener og omgås med 
dem i klubbens virksomhet. Som leder 
synes jeg også det er viktig å anerkjenne 
innsatsen til folk, idrettsgallaen er derfor 
en fin mulighet til å belønne arbeidet 
som er blitt utført.

På årets idrettsgalla var det samlet cirka 
80 deltakere i ulike aldre, cirka samme 
antall var det også i fjor. I fjor var det en 
større blanding mellom aldersgruppene, 
i år var det flere unge. Årsaken til at det 
var færre eldre i år er på grunn av dato- 
og arrangementskollisjoner som gjorde at 
klubbens eldre medlemmer ikke kunne 
delta.

Fra årsfest til idrettsgalla?
Av Jannicke B. Kvitvær
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Det ble utdelt pris i ulike kategorier, for 
eksempel årets fotballspiller i herreklassen 
og i kvinneklassen, årets bowlingspiller. 
Samt blir det også utdelt årets person og 
årets grenleder. Trenere og lagledere be-
stemmer hvem som får prisen i hvert gren, 
mens ODSK-styret bestemmer hvem som 
blir årets person og årets grenleder.

Nasjonal Idrettsgalla i fremtiden?
Thomas har tro på at det kan bli en 
nasjonal idrettsgalla i fremtiden, der alle 
døveidrettslag samles på et plan.  - ODSK 
er Norges største klubb og vi kommer til 
å ha en årlig idrettsgalla internt kun for 
klubben, men jeg håper flere andre klubber 
legger merke til dette arrangementet. Og 
da kanskje vi i fremtiden kan arrangere en 
felles nasjonal idrettsgalla for hele Norge.

Visste du at Døves Media var på plass og 
filmet Idrettsgallaen? Har du gått glipp 
av dette kan du sjekke det ut på DMTV: 
www.dovesmedia.no 

Dette skjer i 2016 for Idretts-Norge,
nasjonalt og internasjonalt:
27.-28. februar:  Døvesmesterskap, Futsal i Hamar
1.-3. april:  Døvesmesterskap, Bowling, Elverum 
15.-17. april:  Norges Fotballforbund Fotballseminar  
 for døveidrettslagene, Oslo
14.-18. juni:  Nordisk-Baltisk mesterskap, Bowling, Latvia
27. juni-3. juli:  Verdensmesterskap, Friidrett, Bulgaria
7.-8. juli:  EDSO kongress, Armenia
18.-23. juli:  Verdensmesterskap, Bordtennis, Tyrkia
22.-29. juli:  Verdensmesterskap, Golf, Danmark
2.-8. august:  Nordisk-Baltisk Sportsfestival for idrettsklubb, Åland
14.-20. august:  Europeisk Mesterskap, Sykkel, Belgia
September:  Døveidrettsseminar for døveidrettslagene,  
 Oslo/Gardermoen
16.-18. september:  Døvesmesterskap, Fotball, Ålesund
21.-23. oktober:  Nordisk-Baltisk Mesterskap, Futsal, Latvia

Flere internasjonale arrangementer kan finnes på blant annet 
hjemmesiden til Deaflympics. 

Foto: Eva Rønningen.
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

En scenisk bearbeidelse ved Brageteatret og Teater Manu. Premiere 15. januar  2016
Den kulturelle skolesekken-turné i Buskerud januar-april. Norgesturné i april-mai

Regi: Cecilie Mosli  Med: Sulekha Ali Omar, Ronny Patrick Jacobsen

Tenk om jeg hadde vært en annen. 
Da hadde jeg lengtet hjem.
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