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Vi skriver nå februar 2017, og jeg føler meg optimistisk 
for det nye året.

Dagskonferansen «Norsk tegnspråk – fra rettigheter til 
praksis» ble gjennomført den 16. januar. Her fikk vi 
belyst viktige utfordringer for norsk tegnspråk, sam-
tidig som vi fikk gode politiske signaler. Sakte men 
sikkert blir tegnspråk mer og mer anerkjent som språk 
og kultur. Mitt inntrykk er at norsk tegnspråk i økende 
grad blir tatt på alvor av våre folkevalgte. Vi må fort-
sette den gode dialogen, og jobbe for at våre rettigheter 
styrkes og blir omsatt til praksis.

Ser vi utviklingen fra 1986 til i dag, ser vi at vi er 
kommet langt. Men det er fortsatt mye igjen. Like 
etter oppturen med konferansen, kom nedturen med 
meldinger om at Statped ville avvikle forsøksordningen 
om tegnspråkopplæring for søsken av døve barn. Dette 
førte til store protester fra det tegnspråklige miljøet. 
Og vi fikk en følelse vi dessverre kjenner godt igjen fra 
vår historie; fortvilelsen når hørende uten kunnskap og 
forståelse overkjører vår språklige minoritet.

Desto mer gledelig var det å se at kunnskapsminis-
ter Torbjørn Røe Isaksen handlet raskt og ga direkte 
tilbakemelding via sin Facebook-side den 27. januar: 
«Selvfølgelig må tilbudet til søsken fortsette!» Kunn-
skapsministeren anerkjenner at tegnspråk må gis til 
hele familien, ikke bare den døve og foreldrene. Vi 
håper at den neste gruppen som vil få et tilbud er våre 
egne barn. Vårt CODA-utvalg jobber hardt for at også 
barn av døve foreldre skal få rettigheter knyttet til sitt 
morsmål – norsk tegnspråk.

Vi ser også at vi ikke lenger er alene om å kjempe for 
tegnspråk. Den nye organisasjonen Hørselshemmede 
barns organisasjon (HHBO) jobbet hardt for tilbudet 
til søsken av døve. Det er gledelig at Norges Døvefor-
bund nå har andre organisasjoner som allierte i kam-
pen for tegnspråk. Altfor mange ganger har vi følt oss 
a lene i kampen for tegnspråk. Jeg håper vi framover 

får forent flere gode krefter som kan jobbe mot samme 
mål; full likeverdighet og inkludering i samfunnet!

Men før jul var stemningen annerledes. Desember 2016 
var preget av konflikten som oppstod mellom tegn-
språklige og ikke-tegnspråklige i Signos hovedstyre. 
En spesiell sak som skapte mye konflikt, var saken om 
at Norges Døveforbund og flere andre skulle miste sin 
plass i Rådet. Rådet er det organet som velger styre-
medlemmer til Signos hovedstyre. Om forslaget ble 
gjennomført, ville tegnspråklige miste sin innflytelse 
til å velge hvem som sitter i styret for Norges største 
arbeidsgiver og tjenestetilbyder for døve. 
Dette utløste en spontan aktivisme blant døve og støt-
tespillere – «Stopp audismen». Vi og våre allierte gikk 
ut i mediene og kjempet mot forslaget, og vi vant fram. 
Den 3. februar ble forslaget – kjent som «sak 15.61» – 
erklært lagt død.

Konflikten er lagt bak oss, og vi har gjenopprettet god 
dialog mellom Norges Døveforbund og Signo. Samar-
beid er viktig, og vi skal spille hverandre gode fram-
over. Audisme er blitt et tema vi kan snakke om, og 
dette er et framskritt. I dag er det naturlig å snakke om 
likestilling mellom menn og kvinner. I morgen bør det 
være naturlig å snakke om likestilling mellom døve og 
hørende, og kjenne og forstå audisme som begrep for å 
kunne peke på utfordringer og løse dem.

Og like før dette bladet går i trykk, var det tegnspråk-
fest på TV2! Vilde Winge (13) stod på scenen i Nor-
ske Talenter og fremførte tegnspråksang. Responsen 
var overveldende, dommere og publikum jublet – og 
gråt. En fantastisk synliggjøring og hyllest til norsk 
tegnspråk i beste sendetid! Norsk tegnspråk er fortsatt 
i vinden!

Norsk tegnspråk 
i framgang

LEDER

Hedvig Sinnes
Leder i Norges Døveforbund
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Vilde Winge (13) deltok med 
tegnspråksang i TV2-programmet 
«Norske talenter». I beste sendetid 
fikk vi se Vilde fremføre Gabrielles 
«Ring meg». Sandefjords-jenta har 
døv far og stemor, og hennes mor 
er tegnspråktolk. I dommerpanelet 
satt Gundersen, Bjarne Brøndbo,  
Suleman Malik og Linn Skåber.

Og panelet ble så begeistret over 
Vildes fremføring at Linn Skåber 
trykket på «gullknappen» - som 
utløste en eksplosjon av lys og 
konfetti med beskjeden: Du er 
direkte videre til semifinalen! 
Deretter løp hun opp på scenen for 
å gi Vilde en klem.

Vi så mange gledestårer fra både 
dommere, Vilde, programleder 
Solveig Kloppen, publikum og 
Vildes familie som fulgte henne 
denne dagen. På Norske Talenters 
Facebook-side er det i skrivende 
stund  tusenvis av like-, elsker- og 

wow-klikk og hundrevis av jublende 
kommentarer på et innlegg om 
Vildes fremføring. 

Og i kommentarfeltet vises det til 
en nå godt besøkt underskrifts-
kampanje om å få tegnspråk som 
fag i skolen.

- Gratulerer, Vilde! Hvordan var 
det å være med på dette?

- Tusen takk! Det var kult, 
spennende, morsomt og over-
raskende. Jeg var veldig nervøs, og 
det var ikke langt unna at jeg 
begynte å gråte allerede før jeg 
gikk inn på scenen! Men da jeg 
begynte å fremføre sangen glemte 
jeg alt rundt meg.

- Forventet du responsen du fikk?

- Nei! Jeg var redd for at de skulle 
X’e meg ut, men så fikk jeg gull-
knappen i stedet! Og at dommerne 

prøvde å kopiere mine tegn, det 
var kult. Jeg er overrasket over at 
dommerne, TV2 og folk der ute 
har tatt så godt imot tegnspråk-
sang!

- Dette er jo god reklame for tegn-
språk?

- Ja, det er masse kommentarer i 
sosiale medier nå om at tegnspråk 
må inn i skolene så alle kan lære 
det! Og mange i klassen min vil 
lære tegn nå, det er positivt! Jeg 
håper tegnspråk blir noe «alle» vil 
lære, og at det er flere som får vist 
talentet sitt i tegnspråksang!

Semifinalen blir den 7. april i 
Nydalen Studio i Oslo.

Vi heier på Vilde!

TEGNSPRÅKFEST PÅ TV2

Vilde foran dommerpanelet like før fremføringen. (Alle bilder fra TV2-sendingen)

Tekst: Supervisuell
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Norges Døveforbund har den gleden av å melde at Caroline Sofia 

Wroldsen har begynt som praktikant hos oss fra 23. januar 2017. 

Hun jobber med sosiale medier og medlemsrekruttering. Caro-

line er døv og oppvokst i Oslo. Hun er aktiv i døvemiljøet og har 

blant annet vært leder for ungdomsklubben PAFF.

Nytt firma av og 
med døve
NTS Bygg i Sandefjord er et nytt firma med kun døve ansatte. 

I dag har de tre ansatte og en elev på utplassering. De gjør alt 

innen bygging av hus, rehabilitering, påbygg og oppussing. Man 

kan lure på om NTS står for norsk tegnspråk, siden firmaet bare 

har døve ansatte?

-Ja, faktisk, svarer daglig leder Thomas Blix.

-Det er mange byggefirmaer som har slike forkortelser, uten at 

man nødvendigvis vet hva det står for. Det morsomme her er at de 

fleste større kundene er hørende som ikke har forbindelse med 

tegnspråkmiljøet, så de er neppe klar over at NTS står for norsk 

tegnspråk. Men det vet nok de døve kundene, avslutter Blix.

Tidligere var firmaet organisert som en egen avdeling under 

Supervisuell, men er nå altså skilt ut som en egen selvstendig 

bedrift.

På byggeplassen på Engø gård. Stående fra venstre: Tommy Aarøe,
Thomas Blix og Erik Johan Sagen. Foran: Dima Sponberg

Praktikant

Vilde fremførte sangen «Ring meg»

Linn Skåber trykket «gullknappen»

Og Vilde går direkte til semifinalen

Stående applaus fra dommerne

En god klem fra Linn

Programleder Solveig Kloppen jubler

Rørt og stolt pappa Pål Henning Winge bak scenen
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Det er Tor Fiksen som forteller. Han er 
ansatt i 70 prosent stilling som kultur-
dagskoordinator i Bergen Døvesenter. 
De siste 30 prosentene fyller Martin 
Berhovde som kultursekretær. Alle 
utgiftene ved stillingene dekkes av et 
tilskudd som foreningen har mottatt fra 
ExtraStiftelsen.

- Vi har et program som byr på noe for 
enhver smak. Fra Tsjekkia kommer den 
fantastiske ballettdanseren Mischa Ko-
siecova, som trollbinder publikum med 
sin dans. I den andre skalaen byr vi på 
verdens beste døve tryllekunstner – 

Magic Morgan fra USA – med sin kone 
som assistent. Han bruker ikke kaniner 
i showet, men en due, så jeg har lovet 
å skaffe en bergensk due som forstår 
internasjonalt tegnspråk, smiler Tor.  
Fra USA kommer også standup-komi-
keren John Maucere, som har turnert i 
Norge med Teater Manu tidligere.

Helt fra Singapore kommer det 12 
proffe dansere fra gruppen 
Redeafination. De driver med hip-hop 
og rave dans og skal bidra til å løfte 
stemningen fredag og lørdag kveld på 
utearrangementet.

- Utendørs i Bergen, er det lurt?
- Vi har bestilt fint vær, og har for sik-
kerhets skyld også bestilt et stort telt, 
stoler og bord.
- Telt?
- Ja, hvis sola blir for sterk. Vi har leid 
en stor parkeringsplass bare 200 meter 
fra det berømte Fisketorget. I Sko-
stredet, for de som er kjent i Bergen. 
Der blir det musikk og underholdning 
fra scenen, salg av mat og pub med 
passende drikke fra klokken 17 til 24. 
Tre av de døve tegnspråktolkene som 
tolket den internasjonale finalen i 
Melodi Grand Prix i fjor står på scenen, 
vår egen Ragna Huse og de to svenske 
tvilling-artistene Amina og Jamila.

Tor forteller at også den amerikansk/
finske standupartisten som ble så po-
pulær under kulturdagene i Stavanger 
i fjor kommer til kulturdagene. Gavin 
Lilley er et funn på scenen og folk lo 
seg skakke i Stavanger.

- Teater Manu som skal vise forestil-
lingen «Jonas og kroppen», skrevet av 
Trond Viggo Torgersen. Og så gleder 
vi oss ekstra mye til festforestillingen 
«Bernardas Hus», en samproduksjon av 
Teater Manu, Tyst Teater og den finske 
Teater Trotti. Mira Zuckermann har 
hovedrollen i forestillingen. 
- Jøss, hvordan skal vi få tid til å se alt 
dette?
- Alle forestillingene spilles to eller tre 
ganger, på deltakerbilletten står det 
hvilken forestilling du har billett til. For 
bare kr. 750 får du deltakerbillett som 
dekker alle forestillingene, festlighe-
tene i byen og kvelden og utstillingen. 

- Århundrets 
opplevelse 
i Bergen

Dette blir en en gang i livet-opplevelse for døve  
i Norge. Vi får besøk av noen av de beste døve 
artistene i verden i Bergen 24. – 27. august 2017. 
I tillegg kommer amatørteatergruppene fra de 
største døveforeningene og Conrad Svendsen 
Senter. Vi skal feire 50 års jubileet for Døves 
Kulturdager med et program folk aldri tidligere 
har sett.

helge.herland@doveforbundet.no

Martin Berhovde og Tor S. Fiksen var i Bergen Rådhus både for å takke Bergen kommune for 
støtten på kr 500.000 til arrangementet i august, og for å gi intervju til media. Her ser vi dem 
sammen med byrådsleder for avdeling Klima, kultur og næring, Julie Andersland (V).
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- Få med at amatørteatergruppene 
starter sine forestillinger torsdag klok-
ken 17, men de spiller også fredag om 
dagen. Den store åpningsseremonien 
er fredag klokken 18. Skrev du at dette 
blir en opplevelse for livet?

- Ja, vi skrev det, men du har ikke sagt 
noe om Fagdagen?
- Det kommer nå! Tema for Fagdagen 
er «psykisk helse». Hovedforeleseren er 
Cathy Chowas fra Canada - mange hus-
ker hennes fantastiske forelesning ved 
verdenskongressen for døve i Istanbul 
i 2015. 

Ellers blir det topp norske forelesere 
om et tema som er viktig og derfor 
bør samle et stort antall deltakere. Det 
skjer torsdag fra klokken 10 til 16, se 
mer informasjon på www.dk2017.no

Tor forteller at det er kostbart å leie 
 lokaler til teatre, utstilling og kvelds-
show i byen. Godt da at arrangørene 
har fått Bergen kommune med på 
laget.

- Vi er veldig glad for det kommunale 
tilskuddet på kr. 500.000. Hordaland 
fylke bidrar også med kr. 45.000. Det 
viser at de har tillit til oss i foreningen 
og at de tror på at kulturdagene i au-
gust blir noe helt spesielt.    

- Dere i arrangementskomiteen har alt 
under kontroll?
- Ja, jeg er trygg – vi er to som jobber 
med dette, og så har vi en erfaren ho-
vedkomite med Kristin Fuglås Våge som 
leder og Toralf Ringsø og Dag Bøe.

i amfi i en trivelig sal. Utstillingen er 
på Scandic City Hotell, også den i bare 
200 meters avstand fra teatret, men i 
en annen retning. Hotellet er reservert 
fram til 1. mai for kulturdagsgjester. Og 
blir det fullt der er det ledige rom på de 
to andre Scandic-hotellene, Neptun og 
Ørnen.

Vi har flere underkomiteer med 25 
dyktige tillitsvalgte. Og når det braker 
løs i august, har vi i tillegg 100 ekstra 
frivillige som stiller opp.
Skrev du om turene?
- Nei!?
- De som har lyst på en tur til Troll-
tunga må komme allerede mandag 21. 
august. Vi har Agnes Stueflaten som 
leder for en fellestur fra Bergen fram 
til onsdag. Trolltunga er blitt en stor 
attraksjon. 

Vi har også turer i Bergen torsdag og 
fredag morgen, så alle som vil skal få 
bevege seg. Og etter kulturdagene tar 
Toralf Ringsø interesserte med seg på 
Hurtigruta Bergen – Kirkenes tur-retur. 
Søndag er det åpent hus i døvesenteret 
fra morgen til kveld, og de som ikke 
får plass inne i senteret kan kose seg 
utenfor – også der med et kjempetelt 
som beskyttelse for sola.

- Da takker vi for praten.

- Har du ikke plass til mer i bladet?
- Nei.
- Jo, bare litt til: Foreløpig har vi 400 
påmeldte, men vi har plass til 1.200 
deltakere og dette blir århundrets opp-
levelse, skriv det!

Glemte jeg å fortelle at den svenske 
filmprodusenten Erik Akervall viser sin 
film om skuespilleren og mammaen 
Ipek D. Mehlum, og med en samtale 
etter filmen. 

For å få plass til hele programmet har 
Bergen Døvesenter leid Den Nationale 
Scene, med tre scener i huset, en stor 
sal, en middels sal og en mindre sal. 
I tillegg har de også leid en sal som 
heter «Salem» og som ligger bare 200 
meter bak teatret, hvor publikum sitter 



EN GOD,
SKEIV KRISTEN
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Hvorfor han gikk av, kan han ikke 
snakke om offentlig.
- Nei, det er taushetsbelagt. Jeg har 
ikke mulighet til å uttale meg om 
det til andre enn styret. Men jeg 
ønsker Signo lykke til videre.

Vi møter Berge-Andreas hjemme 
i familiens bolig på Kampen i 
Oslo, hvor han bor sammen med 
Odd Jenvin og deres tre barn. Som 
homofil vet Berge-Andreas hvordan 
det er å bli møtt med fordommer. 
Som ung hadde han ikke trodd 
fremtiden kunne bli så bra.
- Jeg hadde aldri drømt om at det 

skulle være mulig. Å være meg selv, 
med Odd og barna – og at det er 
helt greit. At det blir akseptert. For 
30 år siden kunne jeg ikke forestilt 
meg det, det ville være langt forbi 
fantasien min.

Ut av skapet -
og ut av det gode selskap
Året er 1986, og Berge-Andreas er 
leder i KFUK-KFUM. Han står 
fram som homofil, men har ingen 
kjæreste. Så blir en ny generalsekretær 
ansatt. Norges første kvinnelige 
prest og generalsekretær i en kristen 
organisasjon. Berge-Andreas trodde 

hun var liberal. Han tok feil.
Han ble spurt om han kunne love 
å ikke ha kjæreste. For det var 
greit å være homofil, så lenge man 
ikke utøvde det i praksis. Der gikk 
grensen. Så lenge man var ikke-
praktiserende homofil, kunne det 
tolereres. 

Jeg hadde ikke kjæreste, men jeg 
ønsket meg jo det! Jeg kunne da 
ikke love å aldri få det. Hvordan 
kan man kreve at en ung mann på 
22 år skal love å leve livet alene?
Dermed ble han kastet ut av 
KFUK-KFUM.

Døve og døvblinde jublet da Berge-Andreas Steinsvåg ble generalsekretær i 
Stiftelsen Signo. Det tok slutt etter bare 8 måneder. Slikt blir det bråk av. 
Men det er ikke første gang det stormer rundt Berge-Andreas.
Tekst og foto: Supervisuell

Selma (10) står for underholdningen under matlagingen 
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Det var alvorlige fordommer mot 
homofile. Og det var enda verre før, 
tenker jeg. 70-tallet var en brutal 
tid, vi må huske på at det faktisk 
var ulovlig å være homofil i Norge 
fram til 1972. Og på 80-tallet kom 
HIV, og vi ble assosiert med denne 
nye, skremmende sykdommen. I 
tillegg til fordommer, var det nok 
frykt for homofile.

Men verden går framover. 
I 2006 vedtok KFUK-
KFUM at seksuell  
legning ikke skal ha noe å 
si når det velges ledere og 
ansatte i organisasjonen. 

På deres hjemmesider står 
det: «La det ikke være noe tvil: I 
KFUK-KFUM er du velkommen, 
uansett om du er homofil, lesbisk, 
heterofil, bifil, transperson eller til 
og med om du ikke vet helt  
sikkert!»

- Det er jo helt motsatt av hvordan 
det var i 1986! Det er helt utrolig, 
hadde du fortalt det til meg da ville 
jeg aldri trodd på det.

Inn i tegnspråkmiljøet
Det var i Trondheim året før, i 
1985, at Berge-Andreas først kom 
i kontakt med tegnspråkmiljøet. 
KFUM hadde kontor ved siden av 

Døves Menighet. Der traff han 
Harald Størkersen, og fikk tilbud 
om å være med på tegnspråkkurs. 

- Jeg visste jeg skulle bli sosionom, 
så jeg tenkte det ville være lurt å 
kunne tegnspråk også. Det var mitt 
første møte med tegnspråk, jeg 
kjente ingen døve og hadde ingen 
døve i familien.

Etter at han forlot KFUK-KFUM 
og begynte å studere til sosionom, 
begynte han å jobbe deltid på Briskeby 
videregående skole for hørsels- 
hemmede. Etter dette har han alltid 
hatt kontakt med tegnspråkmiljøet 
og hatt døve venner.

- Jeg er invitert til Døvekirken i 
morgen på juletrefest for voksne. 
Det setter jeg utrolig stor pris på. 
Jeg føler at jeg alltid har vært 
velkommen i tegnspråkmiljøet. 
Det er blitt en del av meg.

Endringer og verdier
Som sosionomstudent gjorde Berge-

Andreas noe som var ganske nytt 
på 80-tallet; tverrfaglighet. Han 
kombinerte sosialt arbeid med 
markedsføring. Det falt ikke i god 
jord hos instituttet for sosialfag. 

Hovedoppgaven hans fikk stryk. 
Men da han fikk beskjed om at han 
hadde strøket, hadde han allerede 
søkt om stipend - basert på den 
samme hovedoppgaven. Fikk han 
stipendet, kunne han studere videre 
i USA.

- Jeg fikk stipendet, et Fulbright-
stipend. Med den samme oppgaven 
som universitetet i Oslo strøk! 
For meg var det et av de første sig-
nalene på kulturforskjellen mellom 
Norge og USA på den tiden.

Berge-Andreas reiste til USA i 1989 
og tok mastergrad i sosial markeds-
føring. Etter noen år i San Fransisco, 
Seattle og Chicago, reiste han hjem 
med mye kulturell ballast.

- Jeg var som et gudsord fra landet 
som måpte over alt jeg så. Kultur-
forskjellene var så enorme. Verdiene 
og prioriteringene i samfunnet, alt 
var så annerledes. Det kan virke 
likt utenpå, men på et dypere plan 
er det helt forskjellig. I USA tok 
man ikke utgangspunkt i at alle 
skulle være like. I stedet hadde man 

Berge-Andreas med Sigrun (8) og Sivert (10)  

Jeg føler at jeg alltid 
har vært velkommen 
i tegnspråkmiljøet.
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som forutsetning at alle faktisk er 
forskjellige. Det var oppløftende. 

Men Norge har utviklet seg mye 
siden da. Berge-Andreas er opptatt 
av brukermedvirkning, og etter 
lang fartstid i helsevesenet er han 
tydelig på at brukefokuset står 
sterkt i Norge. 

- Jeg tror dette er en god tid for at 
døve og tegnspråklige kan få økt 
innflytelse på saker som angår dem 
selv. Det er blitt en kultur for bruker-
medvirkning i Norge. Og man må 
tørre å si fra. Være tydelige, ikke 
være så redd for å si noe feil. 

- Jeg opplever at døve er opptatt av 
å være saklige, formelle og ordent-
lige. Det er lov å være amatør. 
I brukerråd skal man representere 
brukere, ikke de profesjonelle.

Berge-Andreas mener døve utsettes 
for hersketeknikker av hørende, og 
at det med å være opptatt av det 
formelle er en del av det.

- Å møte døve med å være formelle 
er en måte å hindre innflytelse på. 
Noen ganger ser døve at hørende 
har en uformell tone seg imellom, 
at de ofte allerede har snakket om 
ting på forhånd. Men de har ikke 
den samme uformelle kontakten 

med døve. Da bør man være på 
vakt – det kan være et tegn på at 
døve blir hindret i å ha innflytelse.

Tro på fremtiden
Hva han skal gjøre etter Signo,
er han ikke helt sikker på ennå.
- Det er godt å få lande litt først, få 
et hvileskjær. Bruke litt ekstra tid 
på barna, kanskje pusse opp litt. 
Men jeg har fått flere tilbud. Vi får se!

Engasjementet er fortsatt der. 
Berge-Andreas virker å være i godt 
humør. Men har han ikke kjent på 
de mørke følelsene, som sinne og 
frustrasjon? Eller seiler han gjennom 
livet uten å ta seg nær av noe?

- Jo, jo, jeg har kjent på mye av det 
mørke. Men det var mer før, på 
80-tallet og den tiden. Kanskje det 
er alderen. Jeg blir lenger ikke så sint, 
jeg tar ikke ting så personlig. Men 
vil si at den gangen kjente jeg på en 
fortvilelse. Det er ordet, fortvilelse. 
Det var mye lidelse.

I dag er Berge-Andreas optimist. 
Gudstroen og engasjementet har 
han i behold. Han er nestleder 
i Kampen menighetsråd og har 
jobbet frivillig for f lyktninger og 
andre utsatte grupper. I løpet av 
intervjuet påpeker han flere ganger 
at verden går framover. Det blir 

litt bedre, litt etter litt. Og han ser 
mange paralleller mellom døves 
kamp for likestilling og deltakelse 
med den samme kampen for andre 
minoriteter.

- Jeg tror døve har mye å hente i å 
dele erfaringer med andre minoriteter 
og deres kamp for likestilling. Det 
kan være homofile, svarte, kvin-
nefrigjøring. Audisme er mye det 
samme som rasisme, diskriminering av 
kvinner og homofile. 

Berge-Andreas mener at døve i dag 
står omtrent på samme sted som 
homofile gjorde for 20-30 år siden, 
hvis man ser på hvordan de blir 
behandlet av majoriteten og hvor 
synlige de er. 

- Før ble homofile ofte latterliggjort. 
Det samme har døve vært utsatt 
for. Men i dag kan du være homofil 
og bli hva du vil. Vi har ledere, 
kjendiser og politikere som er åpent 
homofile. De er synlige, de er gjester 
hos Skavlan. For 30 år siden var det 
ingen. 

Jeg tror døve vil oppnå det samme 
som minoritet. Bli synlige, bli sett 
og hørt som likeverdige borgere i 
samfunnet. Det er bare et spørsmål 
om tid.

Berge-Andreas med Sigrun (8) og Sivert (10)  
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Utenfor den historiske Bestyrer-
boligen hvor Ken har kontoret sitt 
legger vi merke til skiltet hvor det 
står «Signo Hovedkontor» 

- Har dere flyttet hovedkontoret til 
Andebu?

- Nei, det er hovedkontor både her i 
Andebu og i Oslo. Eller rettere sagt 
her i Sandefjord kommune.

Den 1. januar 2017 ble Sandefjord, 
Andebu og Stokke kommune slått 
sammen til en kommune. Det 
innebærer også at omtrent halvparten 
av Stiftelsen Signos om lag 1.200 
ansatte har sin arbeidsplass i en kom-
mune - nye Sandefjord kommune.

- Signo er et stort konsern, og vi 
har syv virksomheter lokalisert i  
Sandefjord, Bergen, Oslo og 
Trondheim. Man kan egentlig ikke 
si at det er ett miljø og en kultur. 
Signo er sammensatt, og det er 
ulike avdelinger og det er også ulike 
brukergrupper i de ulike tilbudene, 
forteller Ken som til vanlig er  
assisterende generalsekretær i Signo.
 
Da Signos hovedstyre rett før jul 
inngikk en avtale med Berge-
Andreas Steinsvåg om at han skulle 
slutte, ble Davidsen spurt om han 
kunne overta roret igjen.

- I dag gir vi tilbud om helse- og 
omsorgstjenester, skole, kurs og 

rådgivning, tilrettelagt arbeid og 
hjelp til å få seg fast arbeid. Alt 
dette skjer i et tilrettelagt kom-
munikasjonsmiljø der tegnspråk og 
alternative kommunikasjonsformer 
er bærebjelken. 

Davidsen har jobbet i Signo over 30 
år. Han startet som miljøterapeut 
og jobbet med døvblindblitte. Han 
kan selvfølgelig tegnspråk, og bru-
ker ikke tolk når han snakker med 
brukere eller døve ansatte. Med så 
lang fartstid har han sett endringer 
i samfunnet rundt tegnspråk og 
døve. Signo har også endret seg, 
men noen verdier står fast.
 
- Stortinget vedtok at tegnspråk 
kunne brukes i undervisning av 
døve i den offentlige skolen først i 
1986. Men Signo har brukt tegn-
språk siden 1898. Oralismen har 
aldri fått innpass i Signo. Det er 

Ken Davidsen
- veteran ved roret 

Tekst og foto: Supervisuell

Dette er den 4. gangen jeg er blitt konstituert
generalsekretær, forteller Ken Davidsen.
Vi treffer han på Sukke Gård i Andebu i Vestfold.

Ken Davidsen med Joachim Bakken (t.v.) og Leif Erik Torvik



viktig med gode holdninger, språk-
holdninger. 

Men hva som defineres som tegn-
språk har også endret seg. Da vi 
skulle lære hørende tegnspråk på 
80-tallet, brukte vi datidens 
materiell fra Norges Døvefor-
bund. I dag fremstår dette som 
tegn og tale, ikke norsk tegn-
språk.

- Tenker du at for eksempel audis-
me forekommer i varierende grad i 
ulike deler av Signo?

Ken tenker seg litt om før han 
svarer.  

- Før jul ble det hevdet at det fore-
kom audisme i Signo. Vi tar dette 
på alvor, men jeg synes at audisme 
som begrep er vanskelig å være 

komfortabel med. Når du ser tegnet 
for audisme, er det veldig sterkt. 
Det virker brutalt og gir et bilde av 
rå undertrykkelse. Som noe man 
gjør med vilje. Jeg liker bedre å 
snakke om likeverd og likestilling.

Ken legger ikke skjul på at kritik-
ken mot Signo og anklagene om 
audisme har vært sårende for man-
ge ansatte i Signo. Mange opplever 
det som urettferdig. Det har også 
gått inn på ham personlig. 

- Men vi må samarbeide, og ta 
dette på alvor. Jeg har fått mange 
tilbakemeldinger, folk er engasjerte. 

Vi må ha åpenhet, og Signo skal 
være gode på åpenhet. Men det 
finnes nok også spor av audisme i 
Signo. Vi ønsker å finne ut av dette, 
og Signo vil samarbeide med bru-
kerorganisasjonene. Vi skal fortsette 
å være en medspiller for tegnspråk-
miljøet og brukerorganisasjonene, 
som vi har lange tradisjoner for i 
Signo. Nylig hadde vi møte med 
lederne av våre skandinaviske søs-
terorganisasjoner, der vi drøftet vi 
hvordan vi kan møte og motarbeide 
diskriminering i våre organisasjo-
ner. Samt hvordan vi skal ta tak i 
debatten rundt audisme. 

I januar hadde Signo besøk av Ann 
Kirstin Krokan fra ULOBA, hvor 
temaet var «Nytt fokus på 
funksjonshemming som fenomen: 
fra en medisinsk til en sosial
forståelse». 

På kontoret til Ken Davidsen i Bestyrerboligen er det mye historie på og i veggene

Oralismen har aldri 
fått innpass i Signo



- Dette var avtalt allerede september 
ifjor, så det er ikke en reaksjon på 
kritikken. Vi ønsker å jobbe med 
likestilling. Og det må vi gjøre hele 
tiden. Vi må alltid være i utvikling.

Ken diskuterer gjerne likestilling 
mellom døve og hørende Signo-
ansatte. Signo har over 200 døve 
ansatte og er den største arbeids-
plassen for døve i Norge. Et tema vi 
kommer inn på er praksisen med å 
skrive «døve oppfordres til å søke» 
når Signo lyser ut stillinger. 

Er dette den beste løsningen? Det 
kan endre seg over tid. Kanskje 
det i dag er mer riktig å føre opp 
tegnspråk som kompetanse, på lik 
linje med for eksempel kompetanse 
som sykepleier, miljøarbeider og 
lignende? Det er jo ikke bare døve 
som kan tegnspråk, men også for 
eksempel hørende barn av døve 
foreldre. Hva med dagens barn som 

får CI og blir tospråklige – vil de i 
framtiden bruke «døv» for å 
beskrive sin identitet?

- Slike diskusjoner må vi ha hele 
tiden. Og vi må regne med at 
svarene på spørsmålene endrer seg 
med tiden. Det som er riktig svar i 
dag er ikke nødvendigvis riktig svar 
i morgen.

Generalsekretæren er opptatt av at 
Signo må utvikle seg, men selv er 
han ikke på Facebook? 

- Hehe, nei. Jeg er redd det vil spise 
av tiden min hvis jeg blir aktiv der. 
Så jeg har bevisst latt være. Men jeg 
kan titte innom av og til hvis jeg 
vil, min kone er inne der.

Ken jobber akkurat nå med å 
utarbeide forslag til strategiplan for 
Signo for 2017, som hovedstyret 
skal vedta. Strategiplanen for 2017 

vil blant annet foreslå at univer-
sell utforming blir et av satsings-
områdene. Årsplanen vil han også 
oversette til tegnspråk.

Foruten Facebook har Ken heller 
ikke behov for å gå på helsestudio. 
Han har en gård med et par hester, 
dyrket jord og skog. Gårdsarbeidet 
gir ham den fysiske treningen han 
trenger.

- Når du jobber en del på kontor, 
er det veldig godt å kunne gå ut i 
skogen og bruke kroppen. Da får 
du også tømt hodet litt, og der inne 
i skogen tenker jeg for eksempel 
ikke på audisme.
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- Da jeg var gutt og ikke kom hjem 
i tide etter skolen, pleide mor å 
ringe til biblioteket for å be dem 
sende meg hjem til middag, 
forteller Stig.

Han leste så mye, og lånte så mye 
på biblioteket at de ringte hjem til 
mor for å spørre om han virkelig 
leste alt han lånte. For han var den 
som lånte aller mest på biblioteket. 

- Jo mer en leser,  jo større innsikt 
får en i historie, andre menneskers 
tanker, for steder og situasjoner en 

kanskje ikke selv er i nærheten av,  
jo mer forstår en av verden.

Da Berge-Andreas Steinsvåg gikk 
av som generalsekretær i Signo 
tidlig i desember 2016, ble en egen 
Facebook-gruppe opprettet: «Stopp 
Audismen», hvor mange i tegn-
språkmiljøet engasjerte seg. Stig  
dukket plutselig  opp som modera-
tor for «Stopp Audismen» sammen 
med Helene Hodneland Sæle og 
Siv Mittet. Som moderator er han 
med på å styre gruppen og disku-
sjonene som utspilles der.

Han kjente ikke Siv eller Helene fra 
før, og var et nytt navn for mange 
i tegnspråkmiljøet. Men han har 
hatt kontakt med tegnspråklige 
gjennom mange år. 

I vennekretsen til Stig inngår både  
tegnspråktolker og døve. Han har 
også som skuespiller og produsent 
jobbet med mange arrangementer 
med universell utforming, hvor han 
sørget for å gi døve tilgang både 
gjennom deltakelse og tilretteleg-
ging med tolk. Men likevel er Stig 
hørende og snakker ikke tegnspråk.

Det første vi legger merke til når vi besøker Stig Krogstad er at han har mange 
bøker. Virkelig mange bøker. Det formelig bugner av bøker i alle sjangere. 
Romaner, biografier, historiebøker og faktabøker.

Tekst og foto: Supervisuell

Stig Krogstad
- med hevet stemme 
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Ikke har han døve i familien heller.  
Hva fikk han til å engasjere seg i 
kampen mot audismen som
moderator sammen med døve 
aktivister?

- Jeg så tilfeldigvis Facebook-
gruppen, og reagerte på det som 
skjedde. Så da de etterspurte flere 
moderatorer, meldte jeg meg
frivillig. 

Det er det enkle svaret. Men når 
vi blir bedre kjent med Stig, finner 
vi ut at han har lang fartstid bak 
seg med å stå på barrikadene som 
fagforeningsmann og aktivist for 
flere saker. 

Og han hadde en far som trodde 
på å kjempe for det som var sant og 
riktig. Faren var først politietter-
forsker, deretter privatetterforsker. 
Stig så faren kjempe med tunge, 
vanskelige saker som kunne vare i 
årevis.

- Det er kanskje både genetisk og 
nedarvet, dette med å stå opp og 
kjempe for rettferdighet og like 
vilkår for alle, sier Stig.

Faren fikk ofte besøk hjemme av de 
involverte i sakene, så i oppveksten 
og voksenlivet fikk Stig et innblikk 
i kampene de kjempet.

- Jeg husker spesielt en sak pappa 
jobbet med, hvor et meget voksent 
foreldrepar hadde en voksen sønn 
som var døv og autist. De fikk ikke 
et skikkelig tilbud til sønnen sin av 
Oslo kommune, og kjempet i 10 år 
før de vant fram. Da fikk sønnen 
endelig plass ved Signo Conrad 
Svendsen senter.

Faren til Stig døde i fjor. Han ble 
ikke så gammel som han burde 
blitt, og det synes Stig fortsatt er 
vanskelig å tenke på. Men engasje-
ment kan koste. Det vet Stig også 
mye om.

- Det er klart, det å engasjere seg 
og å kjempe, det kan påvirke både 
psyken og helsen. Det er sterke 
følelser som utløses og sterke per-
sonlige historier som berøres. Også 
som moderator i «Stopp audismen» 
har jeg fått personlige meldinger 
hvor folk har reagert sterkt, både 
positivt og negativt. Det har jeg 
uendelig forståelse for. Det er også 
noe jeg kjenner igjen fra både 
kamper for fagforeningen og som 
aktivist.

Stig har lang fartstid bak seg 
som skuespiller og som stem-
meskuespiller, og har jobbet mye 
med å gi norsk stemmeregi til og 
legge stemme på mange av de store 
hollywood-produksjonene som får 
norsk tale. De fleste nordmenn som 
har sett tegnefilmer siden 90-tallet 
har nok hørt Stig sin stemme eller 
sett en film han har hatt stemme-
regi på. 

Vi mistenker at Jack Russell-terrieren Pacino er oppkalt etter en kjent skuespiller, med tanke på at Stig har jobbet mye med film.
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Det de færreste vet er at Stig også 
var leder for Frilanserene i Norsk 
Skuespillerforbund i 2001-2008,
og har vært NSFs forhandlings-
medlem overfor dubbingstudioene 
i 15 år.

- Det er ironisk at jeg indirekte 
har bidratt til audisme på kino 
– utenlandske filmer som dub-
bes til norsk, vises gjerne uten 
tekst på norske kinoer. Det er et 
problem for døve foreldre med 
hørende barn. Jeg tror rett og slett 
at distributørene som setter opp 
filmene på kino ikke har tenkt på 
den problemstillingen. Dette er noe 
døvemiljøet må gi beskjed om – tross 
alt vises de samme filmene i orginal 
versjon med teksting samtidig.

Kanskje Stig kan hjelpe oss litt der, 
med å gjøre distributørene
oppmerksom på dette? 

Men han jobber nesten ikke lenger 
som stemmeskuespiller og stemme-
instruktør for de norske dubbing-
studioene. Igjen, engasjement kan 
koste.

- Etter den siste fagforenings- 
kampen i 2014 ble det nesten slutt 
på oppdragene. Jeg vil ikke påstå at 
jeg har blitt boikottet, men  
oppdragene tørket plutselig inn. 
Jeg måtte omstille meg fra å ha en 
nærmest 150% arbeidsdag som 
stemmeskuespiller og stemme-
instruktør til å gjøre andre typer 
oppdrag. Nå jobber jeg mer med 
teater, lydbøker, gir kurs i stem-
meskuespill og er internasjonal mix 
supervisor.

De fleste stemmeskuespillere er 
organisert i Norsk Skuespiller-
forbund, men har aldri hatt noen 
tariffavtale. Derfor måtte man 
forhandle med hvert enkelt studio. 
Den siste konflikten kom i 2013, 
da studioene ville sette ned time-
lønnen – selv om de hadde stått 
stille i 20 år.

- Da ble det en vanskelig kamp å få 
en hel gruppe til å stå sammen over 
tid. Folk må ha lønn og kunne be-
tale for seg i hverdagen. Det koster 
å gå i boikott eller å streike.

Stig og de andre moderatorene for 
«Stopp audismen» har fått mange 
henvendelser og meldinger av 
personer som ikke tør stå frem. 
Mange historier ser aldri dagens 
lys.

- Mange døve og pårørende har tatt 
kontakt med oss i gruppa men tør 
ikke stå fram offentlig. Det er selv-
følgelig skremmende å føle at man 
er med på å skape usikkerhet rundt 
sin egen livs- eller arbeidssituasjon. 
Det er helt urmenneskelig at man 
føler frykt og ubehag når man går 
mot autoriteter.

Stig mener likevel det var riktig å 
skape oppmerksomhet for få frem 
at mange døve føler seg utsatt for 
audisme.

- For ekte endring trengs det ofte et 
grasrotopprør. Og da gjelder det at 
menneskene på toppen har evnen 
til å lytte. Så må de også tørre å ta 
grep for å endre på ting.

Stig var den norske stemmen 
for Kiefer Sutherlands rolle som 
W.R.Monger i Monsters vs. Aliens 
(2009).

Han har også medvirket i flere
Disney/Pixar-filmer, bl.a. som 
Heimlich i Småkryp (1998).

I Rango (2011) spilte han Bad Bill, 
en av skurke-hovedrollene. Rango 
vant Oscar for beste animasjonsfilm 
med Johnny Depp i hovedrollen.

FUN FACTS FOR FILMNERDER

Heimlich (t.v.)W.R.Monger Bad Bill
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Norsk tegnspråk
– fra rettigheter til praksis
Den 16. januar gjennomførte Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Døveforbund
og Språkrådet en utdanningspolitisk dagskonferanse om norsk tegnspråk.
På programmet var også paneldebatt om tegnspråk med flere stortingspolitikere. 
Konferansen ble direktesendt på Facebook av Døves Media.

På papiret har døve og hørsels- 
hemmede mange rettigheter, spesielt 
barn som går i barnehage og på 
skole. De har rett til å få opplæring 
i og på tegnspråk. Kommunene 
har ansvaret for å gi barna et tilbud 
som oppfyller deres rettigheter.  
 
Men i praksis er dette lettere sagt 
enn gjort. Bor man ikke i en av 
de største byene hvor det finnes 
etablerte tilbud, kan det i verste fall 
være nesten umulig. 

Gjennom hele dagen ble denne 
problemstillingen belyst gjennom 
innlegg og personlige historier fra 
foreldre og barn. 

Sist på programmet var paneldebatt 
med stortingsrepresentanter fra 
Kirke-, utdannings- og forsknings-
komiteen representert ved Kristin 
Vinje (H), Christian Tynning 
Bjørnø (A), Bente Thorsen (FrP) og 
Ivar Odnes (Sp). Trine Skei Grande 
(V) deltok også.

Partiene SV, KrF og MDG var også 
invitert til å delta, men klarte
dessverre ikke å stille med 
representanter.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen (H) var også invitert, men 
kunne ikke delta. I hans sted møtte 
statssekretær Magnus Thue.

Allerede i januar fastslår vi: Dette 
var et av de viktigste arrangementene 
for norsk tegnspråk i 2017!

Tekst og foto: Supervisuell
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Curt Rice, rektor ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus, ønsket velkom-
men til dagskonferansen med å 
reflektere over begrepet fonologi. 
Han er selv språkforsker og lingvist. 
Mange tenker på fonologi som et 

Curt Rice

Åse Wetås

begrep som har med lyd å gjøre. 
Selve begrepet blir definert som 
språkets bestanddeler av lyd i alle 
oppslagsverk.  
 
Men dette er feil, ifølge Rice; 
fonologi er om språkets minste 
bestanddeler. Vi kan også snakke om 
fonologi og fonemer i tegnspråk; de 
minste komponentene i språk som 
kan settes sammen til meningsfylte 
uttrykk.  
 
På samme måte som vi har lyder i 
talespråk som hver for seg ikke gir 
mening, men som blir meningsfylte 
uttrykk når de settes sammen til 
ord, har vi på tegnspråk små 
bevegelser og håndstillinger som 
hver for seg ikke gir mening, men 

som kan settes sammen til tegn.
Dette understreker at norsk tegn-
språk er et fullverdig språk, på 
linje med talespråk, men med en 
annen modalitet. Istedenfor å høre 
språket, ser vi språket. I stedet for 
å uttale ord, gjør vi tegn. Men på 
et høyere nivå er det de samme 
prosessene som gjør det til et språk 
i hodet vårt.
 
Rice tok også opp spørsmål for 
dagen: Nå som døveskolene er ned-
lagte, hvordan kan vi gi integrerte 
barn tilgang til et rikt tegnspråk-
miljø? Døve og hørselshemmede 
har rettigheter, hvordan kan disse 
rettighetene oppfylles i praksis?

Magnus Thue, statssekretær fra 
Kunnskapsdepartementet, fortalte 
at han selv snart skal bli far for 
første gang. 

Han opplever at i Norge har vi 
en trygghet gjennom at barn som 
fødes blir screenet for hørselstap, 
og dersom barnet hans ikke hører, 
vet han at familien vil få tilgang til 
tegnspråk. Det er en trygghet,

selv om han vet at vi fortsatt har 
utfordringer. 

Thue nevnte stortingsmelding 61 
(1984–1985) som en milepæl; da 
norsk tegnspråk ble anerkjent som 
språk, knyttet til undervisning av 
døve. Siden da er vi kommet langt. 

Men selv om døve og hørsels- 
hemmede barn har rett til tegn-

språk, og kommunene og skole-
verket har en plikt til å sørge for 
opplæring i og på tegnspråk, så er 
dagens praksis ikke bra nok ennå.  

Døveskolene er lagt ned, og den 
siste statlige døveskolen i Norge, 
Møller skole, skal overtas av 
Trondheim kommune. Det blir en 
kommunal oppgave å skape lokale 
tegnspråkmiljøer og løfte tegnspråk.

Åse Wetås, direktør i Språk- 
rådet, fortalte at selv om Språkrådet 
formelt er en del av Kultur- 
departementet, er Språkrådet 
sektorovergripende. Det betyr at 
Språkrådet kan bidra til at språk-
politiske hensyn tas med i 
vurderingen i saker som andre 
departementer har ansvar for. 

Språkrådet er også tydelig på at 
norsk tegnspråk er et levende språk 
som ikke nødvendigvis er koblet 
til hørselsstatus. Også hørende kan 
være tegnspråklige, f.eks. barn av 

døve foreldre som har tegnspråk 
som førstespråk. 

Norsk tegnspråk ble før ofte sett i 
et funksjonshemmingsperspektiv; 
som et hjelpemiddel. Språkrådet 
derimot anser norsk tegnspråk som 
en del av den norske kulturarven og 
et av Norges minoritetsspråk. 

Wetås nevnte også FN-konven-
sjonen for funksjonshemmede 
(CRPD) som viktig, fordi den 
omtaler tegnspråk i et sosio- 
kulturelt perspektiv – ikke i et 

funksjonshemmingsperspektiv, selv 
om konvensjonen er om funksjons-
hemmede.
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Hedvig Sinnes er leder i Norges 
Døveforbund. Hun har jobbet i 
mange år som lærer for døve og 
hørselshemmede barn ved Auglend 
skole i Stavanger, hvor hun i dag er 
avdelingsleder. 

Hun fortalte om sine egne erfaringer 
og observasjoner gjennom mange 
år, og hvordan hun kunne se  
endringene som påvirker elevenes 
hverdag i skolen. Som lærer har 
Sinnes vært gjennom tre
skolereformer:  
Mønsterplanen 1987,  L97 og 
Kunnskapsløftet 2006.  
 
Etter den første reformen i 1987, 
ble det tillatt å bruke tegnspråk i 
undervisningen av døve barn. På 
denne tiden var det ikke vanskelig å 
se hvem av elevene som hadde døve 
foreldre eller hørende foreldre. De 
elevene som hadde døve foreldre, 
hadde bedre ordforråd og et sterkt 
språk. De fikk tegnspråk inn med 
morsmelka, og det kunne merkes 
på skolen. De kommuniserte rett og 
slett bedre. 
 
I 1996 ble «Se mitt språk» med 
tegnspråkopplæring til hørende 
foreldre innført. Så kom neste 
skolereform med L97 og døve fikk 
rett til undervisning i og på tegn-
språk. 

Etter dette ble forskjellen gradvis 
mindre; det ble vanskeligere å se 
hvem av elevene som hadde døve 
eller hørende foreldre. Tilgangen til 

tegnspråk ble bedre, flere elever fikk 
tidlig tilgang til tegnspråk.  
 
Dette var starten på en «gullalder» i 
undervisning av døve, ifølge Sinnes.
I dag ser vi at denne generasjonen 
med døve – de unge voksne som er 
«barn av L97» - i stadig større grad 
tar høyere utdanning og kommer 
inn i yrkeslivet.
 
Men i løpet av de siste årene har 
denne utviklingen gått noe tilbake, 
fordi flere barn får operert inn 
cochleaimplantat og flere foreldre 
avventer med å lære tegnspråk.  
 
Holdningen til tegnspråk har 
endret seg noe – tilbake til et syn 
på tegnspråk som et verktøy, som 
en støtte og som en reserveløsning 
for talespråk.
 
Selv om teknologien gjør framskritt 
med bedre høreapparater og cochlea-
implantater som kan gi mer hørsel, 
må elevene fremdeles få tegnspråk.  
 
For selv med høreapparat og CI er 
det vanskelig å høre hverandre hvis 
det er flere som snakker samtidig. 
Elevene må kunne diskutere og 
snakke sammen i grupper, ikke 
bare ha en-til-en kommunikasjon 
med en lærer.
 
Sinnes sier at hun nå ser en forskjell 
igjen, på hvem som får tegnspråk 
tidlig og hvem som ikke får det. Og 
det samme har Ål folkehøyskole 
signalisert; tendensen til språklig 
og sosial deprivasjon hos hørsels-

hemmede er økende nå. Barna i dag 
har rett til tegnspråk. Men hvem 
kan tegnspråk? I kommunene ser 
de ofte på barnets hørsel og fokus-
erer på om barnet kan lære å snakke 
med stemmen. Det er for lite fokus 
på tegnspråk.
 
I en barnehage som har et hørsels-
hemmet barn er det kanskje en 
voksen som kan tegnspråk, men 
hva med de andre barna? 

Barn trenger tegnspråkmiljø med 
jevnaldrende. Slik kan de føle seg 
inkluderte, og ikke alltid føle at de 
er litt annerledes enn de andre.
 
Sinnes ser i dag at flere barn får 
tegnspråk for sent, og er bekymret 
over utviklingen. Nå som døve- 
skolene er nedlagt, havner mange 
barn i et vakuum – tegnsprå- 
kmiljøer smuldrer bort.

Nå som kommunene har fått 
ansvaret, trenger vi interkom-
munale tilbud. Vi trenger også en 
holdningsendring hvor hørsels-
hemmede barn blir sett på som 
vanlige barn med et annet språk og 
ikke som spesialpedagogiske tiltak. 

Stortinget har gjort mange gode 
vedtak, men det blir ikke fulgt godt 
nok opp nedover i systemet. 

Vi må jobbe for å skape en bedre 
forståelse av utfordringene, slik at vi 
får bedre samsvar mellom stortings-
vedtakene og hva som skjer på 
«gulvet» i skolene.

Hedvig Sinnes
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trykket. Skei Grande fortalte om en 
samisk mann som lærte «bjørkeris» 
som sitt første norske ord. Samiske 
barn kunne møte bjørkeriset hvis 
de snakket samisk på skolen, det 
var norsk som var idealet. 

Den samme mentaliteten har norsk 
tegnspråk møtt, og møter fremdeles 
i dag. Og ifølge Skei Grande blir 
norsk tegnspråk fortsatt ikke sett på 
som et av våre norske språk når det 
er diskusjoner på Stortinget rundt 
tegnspråk. 

Tegnspråk bør bli et valgfag i skolen. 
Og det må bli sett på som noe 
positivt om et barn kan et ekstra 
språk, selv om språket er urdu eller 
norsk tegnspråk. 

I dag blir det nesten sett på som et 
problem om et barn kan urdu, fram 
til barnet begynner på 
universitetet. Først da blir det sett 

på som en ressurs.
Med tiden regner Skei Grande med 
at forståelsen for at norsk tegnspråk 
er språk og kultur vil øke, men det 
går sakte. Vi trenger at folk 
engasjerer seg og misjonerer for 
denne saken. 

Det dreier seg også om demokrati 
og deltakelse. Tegnspråklige 
mennesker må også kunne delta i 
demokratiet, og det er positivt at 
flere døve nå er aktivt med i 
politisk arbeid i Venstre. 

Noe av døvekulturen er blitt adoptert 
av Venstre; den tegnspråklige måten 
å applaudere på – den stille måten 
med hendene høyt oppe, uten å 
klappe. For da kan neste taler ta 
ordet uten å måtte vente på at den 
tradisjonelle applausen stilner.

Trine Skei Grande, leder i Venstre, 
mener det er rart at det er 
vanskelig å nå fram med en for-
ståelse av tegnspråk som minoritets-
språk når man har så mye dårlig 
erfaring med språk og identitet. 

Dette er en referanse til for-
norskingspolitikken, der norske 
myndigheter sto for en politikk 
der samiske språk aktivt ble under-

Jorunn Dyngeland Liland er mor 
til Kristoffer (4) som har fått CI, og 
fortalte om familiens erfaringer. De 
er bosatt på Sola i Stavanger. 

Historien hun fortalte, er en 
historie som mange i tegnspråk-
miljøet kjenner igjen. Om at barn 
som får CI slett ikke blir hørende. 
Om hvor viktig det var med tegn-
språk. Og den manglende forståelsen 
– kommunen som sier «men han 
prater jo så bra» og holder tilbake. 

Dette står i kontrast til at 
Stavangerområdet faktisk er et av 
de stedene i Norge hvor man har 
best tilgang til tegnspråklige opp-
læringstilbud.

Hennes historie er viktig å 
fortelle til beslutningstakere og alle 

som står i en posisjon hvor de kan 
påvirke døve og hørselshemmedes 
barns framtid. Selv om barna har 
rettigheter, er det ikke praksis for at 
deres rettigheter blir oppfylt. 

Mulighetene er der, rettighetene 
er der, men likevel må foreldrene 
kjempe for barnas rettigheter.

Et viktig poeng som ble berørt var 
også kompetansen til de tjenestene 
som skal gi råd og veiledning. Man 
kan ikke forvente at kommunene 
har kompetansen som trengs for å 
kunne vurdere tegnspråklige tilbud, 
eller i utgangspunktet kompetanse 
til å forstå når tegnspråk er riktig. 

Det er forskjell på å kjenne til noe, 
og å ha egen erfaring. Rådgivere 
mangler ofte denne erfaringen.

Jorunn var tydelig på at statusen til 
norsk tegnspråk må løftes. Hun vil 
at hennes sønn skal kunne vokse 
opp, og oppleve respekt uansett om 
han uttrykker seg på norsk tale-
språk eller norsk tegnspråk.

Trine Skei Grande (V)

Jorunn Dyngeland Liland
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Per Gunnar Johnsen og datteren 
Julia Johnsen Halsebø (18) fortalte 
også om sine erfaringer. Familien 
deres var bosatt i Vadsø. 

Julia fortalte selv at hun er døv, men 
fungerer som lett tunghørt med CI. 
Men det er ikke alltid CI fungerer 
optimalt, eller i det hele tatt. Hun 
ble operert da hun var 3 år gammel, 
og var barn nr. 100 som ble operert 
ved Rikshospitalet. 

Ingen i Vadsø kunne tegnspråk, 
men foreldrene var tidlig bevisst på 
at hun måtte kunne tegnspråk. En 
av begrunnelsene var at hun skulle 
ikke miste muligheten til å bruke 
tegnspråktolk når hun tar høyere 
utdanning. 

I 2009 flyttet familien til Harstad, 
og det var først da Julia fikk tegn-
språktolker i undervisningen på 
skolen. I Vadsø var det ikke mulig 
å få tak i tolker, og der ble det en 
mellomløsning med en lærer som 
kunne tegn. Julia fortalte at det var 
en ny erfaring for henne å ha tolker 
i undervisningen, først da fikk hun 
med seg hva de andre elevene sa og 
ikke bare læreren.

Det fungerte på et vis i Vadsø og 
hun hengte ikke etter faglig, men 
hun satte utrolig stor pris på å 
kunne ha deltidsopphold ved 
Møller døveskole i Trondheim. Selv 
om det bare var to uker av gangen, 

var det to uker med senkede skuldre 
og å kunne kommunisere ubesværet 
med jevnaldrende.

Per Gunnar er selv vært leder i en 
kommune, og vet at kommunene 
slett ikke har den kompetansen 
som kreves for å gi hørselshemmede 
barn det de har krav på. Spesielt i 
små kommuner langt fra storbyene 
er dette en kjempeutfordring. 

Da Julia hadde siste deltidssamling 
på AC Møller skole på 10. trinn, 
regnet de 11 elevene seg fram til at 
de hadde hatt til sammen 32 rektorer 
i hjemmeskolene.  Bare 1 av de 32 
rektorene hadde kompetanse om 
tegnspråk. 

I slike situasjoner blir det person-
avhengig, det blir tilfeldig hvor godt 
tilbud man får. Og mange foreldre 
til hørselshemmede barn gir opp.

Skolen kunne ikke gi Julia under-
visning i tegnspråk, de manglet 
kompetanse på det. Ville hørende 
foreldre ha godtatt en beskjed om 
at barnet deres dessverre ikke får 
lære engelsk fordi skolen mangler 
lærere som kan språket? Hun fikk 
god hjelp av prosjektet «Grense-
løs læring» hvor Statped kunne gi 
fjernundervisning med tegnspråk-
kyndige lærere. Likevel kan ikke 
fjernundervisning erstatte sosial 
kontakt med jevnaldrende.

Per Gunnar forteller også at Vadsø 
kommune egentlig skal være 
«norgesmester i integrering» siden 
det er så mange språk i kommunen – 
norsk, finsk, russisk og samisk. Men 
med tegnspråk ble det et problem. 
Selv om rettighetene er der, 
mangler det sanksjonsmuligheter 
for å tvinge fram de beste løsninge-
ne. Barnehagepersonellet og lærerne 
på klassetrinnet gjorde alltid en 
super innsats ut fra sine 
forutsetninger.

Julia fortalte at tegnspråk var en 
stor del av henne identitet, og roste 
Møller som et samlingssted for 
tegnspråklig ungdom fra Nord-
Norge. I Trondheim finnes det et 
levende tegnspråkmiljø. 

Men Statped har foreslått å dele 
opp Nord-Norge i egne områder. 
Det ville resultere i at Julia bare 
ville ha kunnet møte en eneste 
jevnaldrende som også er hørsels-
hemmet og kan tegnspråk.

Ingen vil ha denne løsningen, 
bortsett fra Statped. Og det er 
store avstander i Nord-Norge. Stort 
sett er det kortest reisetid å fly til 
Trondheim enn å reise til andre 
deler av Nord-Norge.

Julia bruker i dag tolk på videre- 
gående skole i Harstad og har 
planer om å ta høyere utdanning.

Per Gunnar Johnson og Julia Johnsen Halsebø
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Arnfinn Vonen presenterte en oppsummering av hva som er oppnådd i 
forhold til norsk tegnspråk, og hva som gjenstår. Han trakk frem viktige 
milepæler for norsk tegnspråk:

Men Vonen var tydelig på at selv 
om mye er oppnådd, er det fortsatt 
veldig mye som gjenstår. 

Det er behov for mer forskning på 
tegnspråk, rettigheter for hørende 
barn i tegnspråklige familier og en 
språklov som lovfester tegnspråkets 
stilling i samfunnet, 
 
To store utfordringer i dagens 
situasjon ble trukket fram:  

• Mangel på kompetente fag- 
personer som kan undervise i og 
på tegnspråk. 

• Mangel på gode tegnspråk-
arenaer hvor barn kan treffe 
hverandre og tilegne seg levende, 
naturlig tegnspråk.

 
Begge disse utfordringene kan knyttes 
til nedleggelsen av de statlige døve-
skolene. Snart vil den siste gjen- 
værende – A. C. Møller skole i 
Trondheim – bli overført til Trond-
heim kommune. Døveskolene har 
vært de tradisjonelle arenaene hvor 
barn kunne lære tegnspråk i et 
naturlig tegnspråkmiljø, både som 
heltidselever og deltidselever. Disse 
arenaene er under press nå.
 
Når flere tegnspråklige elever blir 
spredt omkring på nærskoler i hele 
landet, trenger vi også flere lærere 
som kan tegnspråk. Lærerutdanningen 
for døve i Trondheim ble nedlagt i 
2010, og den ordinære lærerutdan-
ningen omfatter ikke de egne lære-
planene for døve som kom i 1997.
 
Vonen fortalte også at det er en stor 
utfordring for de som jobber med 
tegnspråk i universitets- og høgskole-
miljøet at det er så lite kunnskap om 
tegnspråk i samfunnet generelt. Også 
blant for eksempel rektorer og andre 
lokale beslutningstakere.

Tidligere tiders fordommer mot og 
nedvurdering av tegnspråk sitter 
fortsatt i det norske samfunnet.

1985: Stortingsmelding nr 61 (1984-1985) Om visse sider ved 
spesialundervisninga og den pedagogisk-psykologiske tenesta. I 
denne stortingsmeldingen ble norsk tegnspråk anerkjent som språk.

1996: Hørende foreldre får 40 ukers opplæring i tegnspråk gjen-
nom «Se mitt språk».

1997: Forskrift for grunnskolen (fra 1998 kjent som §2-6 i 
opplæringsloven). Dette gir barn rett til undervisning i og på tegn-
språk. Egne læreplaner elever som følger §2-6 i norsk tegnspråk og 
tre andre fag.

2000: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, §3-9.
Rett til opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller 
med tolk for elever i videregående skole.

2008: Stortingsmelding nr 35 (2007-2008) Mål og meining. Ein 
heilskapleg norsk språkpolitikk. - Her ble norsk tegnspråk anerkjent 
som språket til en minoritet og en del av den norske kulturarven.

2013: Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettigheter for 
mennesker med funksjonshemning. - Konvensjonen er også kjent 
med den engelske forkortelsen CRPD, og gjennom å ratifisere 
denne påtar Norge seg ansvaret for å fremme tegnspråk og døve-
samfunnets språklige identitet.

2016: Rett til tegnspråkopplæring under opplæringspliktig alder i
Lov om barnehager - Dette er en videreføring av §2-6, og tydelig-
gjør rettighetene til hørselshemmede barn i barnehagen.
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Beate Schie Berntsen og Beate 
Øhre fra Nasjonal behandlings-
tjeneste for hørsel og psykisk helse 
(tidligere NSHP, nå NBHP) holdt 
et innlegg om språkmiljø og 
psykisk helse. 

De åpnet med å gjengi Verdens 
helseorganisasjons definisjon av 
psykisk helse:

«en tilstand av velvære, der hvert  
individ får realisert sitt potensiale, 
kan håndtere de normale påkjen-
ningene i dagliglivet, kan arbeide 
produktivt og er i stand til å yte et 
bidrag til samfunnet»

For å utvikle god psykisk helse, 
er de de første leveårene viktige. 
Kommunikasjon og språkutvikling 
er viktig for psykisk helse, og denne 
utviklingen starter allerede i sped-
barnsalderen. Tidlig kommunika-
sjon er viktig. For barn og unge er 
det viktig å forstå egne og andres 
følelser, følelsesuttrykk, handlinger 

Mari Kommedal og datteren 
Astri Frafjord fortalte også om 
sine erfaringer og opplevelser. Astri 
vokste opp i Frafjord, omtrent 80 
kilometer og en times kjøretur fra 
Stavanger. 

Som mor fikk Mari tidlig klar 
beskjed om at Auglend skole og 
tegnspråk var det beste valget for 

hennes datter, og hun kjørte to 
timer hver dag til Astri var stor nok 
til å reise alene.

Og hun har ikke angret på valget. 
I dag fremstår Astri som en ung og 
suksessrik døv kvinne som er trygg 
på seg selv og viser at alt er mulig 
selv uten hørsel.

Beate Øhre

Mari Kommedal

Beate Schie Berntsen

og reaksjoner for å utvikle god 
psykisk helse.

Vokser man opp uten naturlig 
tilgang til et fullverdig språk, kan 
man risikere å ikke utvikle seg 
optimalt. Det kan skje hvis man er 
integrert, men ikke inkludert – da 
er det fare for sosial isolasjon og 
ensomhet.

Som voksne er språk en sentral del 
av en persons identitet. Tospråklige 
mennesker har mulighet til å bevege 
seg mellom ulike språkmiljøer, dette 
gjelder også for døve og hørsels-
hemmede. Å være tospråklig hvor 
de to språkene er talespråk og tegn-
språk, heter på fagspråk bimodal 
tospråklighet.

Tidlig språkutvikling og mulighet for 
å formidle seg og være i gjensidig 
kommunikasjon med omsorgs- 
giverne er grunnleggende for 
begrepsdanning og avgjørende for 
barnets emosjonelle, kognitive og 
sosiale utvikling.

I Norge i dag får de aller fleste barn 
med alvorlig hørselstap CI (cochlea 
implantat) i løpet av første leveår. 
Imidlertid tar det kortere eller 
lengre tid før barnet kan nyttiggjøre 
seg denne hørselen funksjonelt og 
kommer i gang med språkutviklingen 
slik den skjer hos normalthørende 
barn.

For god kommunikasjon har de 
fleste hørselshemmede og døve barn 
i denne perioden behov for visuell 
kommunikasjon.

NBHP erfarer at talespråklige hørsels-
hemmede og døve pasienter i større 
grad enn tegnspråklige søker hjelp 
for plager som er relatert til 
belastninger og stress som språklige 
og kommunikative utfordringer 
medfører. 

Dette er viktig kunnskap ettersom 
gruppen talespråklige tunghørte nå 
øker på grunn av CI.
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Lubna Mehdi ble valgt som Årets 
Forbilde 2016 av Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet for sitt 
arbeid med døve barn og unge med 
innvandrerbakgrunn.

Lubna er født i Pakistan, men 
vokst opp i Norge. Hun har gått på 
Voldsløkka barnehage og Vetland 
skole, og er nå styreleder for Norges 
Døveforbunds Ungdom og leder for 
Al-Islaah – «Islam på norsk tegn-
språk». 

Lubnas budskap er klart og tydelig: 

Norsk tegnspråk har vært min 
nøkkel til et godt liv.

Hennes foreldre fulgte «Se mitt 
språk» og hun har også en yngre 

bror med hørselshemming. I 
begynnelsen fikk foreldrene 
sympati fra andre i det pakistanske 
miljøet. De synes synd på Lubnas 
foreldre, hvem skulle ta vare på 
dem når de ble eldre når de hadde 
funksjonshemmede barn?

I Pakistan er det et begrep som 
brukes om det å ha funksjons- 
hemmede barn: «mazoor». 
Det betyr å være unnskyldt. Unn-
skyld for at mitt barn er funksjons-
hemmet.

Holdninger til døve og tegnspråk er 
en utfordring i samfunnet generelt, 
men er en enda større utfordring 
i innvandrermiljøet. Og norsk 
tegnspråk er en viktig nøkkel for å 
forhindre at hørselshemmede barn 

Astri Frafjord

Astri har jobbet internasjonalt med blant annet kreft-
forskning.

Astri selv fortalte om den tryggheten hun fikk
gjennom å tilhøre et tegnspråkmiljø, og mener at
dersom hun hadde vært integrert hadde hun neppe 
klart å gjøre en akademisk karriere.

Hun skal begynne å studere til doktorgrad april 2017.

i innvandrermiljøet faller utenfor – 
både generelt i samfunnet og i sin 
egen familie og nærmiljø.

I dag sier andre i innvandrermiljøet 
til Lubnas foreldre at de er heldige 
som har barn som gjør det så godt, 
til og med bedre enn deres egne 
funksjonsfriske barn.

Lubna Mehdi, Astri Frafjord 
og Mari Kommedal foreleste 
også på fagdagene i Stavanger 
21. oktober 2016, omtalt i
DT nr. 8/2016.  

Astri Frafjord og Lubna Mehdi 
er også portrettert i
DT nr. 5/2014 og 2/2016.

Lubna viser navnetegnet sitt
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Siste del av dagskonferansen var 
paneldebatt. I panelet var fem 
stortingsrepresentanter, hvorav fire 
medlemmer i Kirke-, utdannings- 
og forskningskomiteen. Språkviter 
og forfatter Helene Uri var debatt-
leder.

Christian Tynning Bjørnø sa 
tidlig i debatten at ingen skal 
diskrimineres på grunn av sitt 
språk. Bjørnø var saksordfører for 
Dokument 8, en innstilling som ble 
framlagt i Stortinget i 2016. 

I denne innstillingen ble Regjerin-
gen bedt om å innføre tegnspråk 
som valgfag i skolen og at tegnspråk 
som andrespråk blir en rettighet og 
en mulighet på samme måte som 
samisk og finsk i norsk skole, samt 
se nærmere på hvorvidt rettighetene 
knyttet til opplæringslovens §2-6 
blir oppfylt i kommunene.

Bjørnø tok også opp at det er 
problematisk at det i dag ikke fin-
nes mulighet for å ta mastergrad i 
tegnspråk. 

Arnfinn Vonen repliserte at master i 
tegnspråk var tilgjengelig i en periode 
på 2000-tallet ved Universitetet i  

Oslo, men dette ble nedlagt grun-
net omorganisering. Men fag-
miljøet jobber med dette nå, og det 
er håp om at master i tegnspråk blir 
gjeninnført i Norge.

Kristin Vinje (H) fremhevet flere 
ganger at det var viktig å stille krav 
til tegnspråkkompetanse for lærere, 
og ha bedre tilsyn i kommunene. 

Fra publikum kom May Karin 
Pilhaug med et engasjert innspill 
til diskusjonen om kompetanse til 
lærere som skal undervise i og på 
tegnspråk. Hvis en lærer overhodet 
ikke kan tegnspråk, er de kvalifiserte 
hvis de lærer det for første gang når 
de tar 30 eller 60 studiepoeng? 

Sammenligner man med for 
eksempel norsk, så har jo en vanlig 
norsk lærer lært norsk hele livet og 
gjennom hele grunn- og videre-
gående skole før de tar norsk som 
fag på universitetet.

Vinje nevnte også at i England 
har de en modell for å føre tilsyn, 
med et eget tilsynsapparat. Noe 
tilsvarende kunne vurderes i Norge, 
eventuelt kunne Statped få flere 
muligheter til å gripe inn. 

Fra venstre: Laila Thorsen (tolk), Trine Skei Grande (V), Ivar Odnes (Sp), Bente Thorsen (FrP), Kathrine Goborg Rehder (tolk), Kristin Vinje (H),
Christian Tynning Bjørnø (A), Mariann Eidberg (tolk)

Debattleder Helene Uri leser opp spørsmål fra salen

Ivar Odnes (Sp) repliserte at fylkes-
mennene også burde få styrket 
tilsyn. Odnes er også leder i KS 
(Kommunenes Sentralforbund) i 
Oppland, og påpekte at KS burde 
vært tilstede på konferansen. 

Odnes sa at historiene som ble 
fortalt i løpet av dagen tyder på at 
ting ikke fungerer som det skal. 
 
Utviklingen de siste årene, blant 
annet med nedleggelsen av døve-
skolene, gjør at kommunene også 
må ta større ansvar i forhold til 
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tegnspråk. Da er det viktig å sam-
arbeide med kommunene, og KS må 
inn i bildet og bidra til at systemet 
fungerer. Det skal ikke være person- 
avhengig hvorvidt man får oppfylt 
sine rettigheter eller ikke.

Odnes la også til at det var en 
ny opplevelse å føle seg utenfor i 
kaffepausen siden han ikke kunne 
tegnspråk, men at det er nyttig for 
majoriteten å kjenne på dette av og 
til.

Trine Skei Grande (V) sa at hun 
opplevde en frustrasjon over at alle 
var enige om hva som var målet, 
men ikke om hvordan man 
kommer i mål. 

Skei Grande mener at vi trenger en 
stortingsmelding om tegnspråk og 
må fokusere på å endre holdninger 
fra å se på tegnspråk som et hjel-
pemiddel knyttet til handikap til 
et språk. Vi trenger at tegnspråk 
blir betraktet mer på linje med for 

eksempel samisk og nynorsk. 
Skei Grande er også kritisk til at 
Statped har ansvar for forvaltning 
av norsk tegnspråk. Statped er ikke 
laget for å forvalte språk. Norsk 
tegnspråk er språk og kultur og 
ikke spesialpedagogikk.

Skei Grande påpekte også at det i 
2008 ble vedtatt en stortingsmel-
ding hvor det ble lovet en språklov 
som inkluderte norsk tegnspråk. 
Hvor er den blitt av? 
Kristin Vinje repliserte med at hun 
ikke visste hvor den er blitt av, men 
skulle ta det opp med kulturminis-
teren. Flere i panelet samtykket i at 
dette måtte følges opp.

Bente Thorsen (FrP) sa at hun 
ønsket god kontakt og dialog med 
døve og tunghørte, og nevnte også 
at tegnspråkrettigheter for hørende 
måtte styrkes. 

Hun tok også opp at tilgangen til 
tolker må styrkes – det må være 

nok tilgjengelige tegnspråktolker, 
og det å være tegnspråktolk må 
være attraktivt som yrke. 

Thorsen fortalte også at hun kjente 
til tilfeller hvor døve ikke fikk tolk i 
helsevesenet.

Etter paneldebatt oppsummerte 
Arnfinn Vonen dagen, etterfulgt av 
sluttord fra Åse Wetås fra Språk-
rådet og Bjørn A. Kristiansen fra 
Norges Døveforbund.

Vonen tolket signalene fra dags-
konferansen som positive; når det 
gjelder tegnspråk er det ikke store 
meningsforskjeller mellom stor-
tingsrepresentanter fra ulike partier. 
Alle ga uttrykk om ønske om å 
løfte norsk tegnspråk. 

Utfordringen framover blir å
omsette dette til praksis.
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Dette informerte Hørselshemmede barns organissjon 
(Hhbo) om på sin Facebook-side. Ordningen hvor 
hørende søsken kunne følge familien sin skulle avvikles 
fra høsten 2017. 

Istedenfor å følge de politiske signalene om at tegn-
språktilbudet skulle styrkes, ville Statped altså svekke 
det. Det er lett å se konsekvensene av et slikt vedtak; 
dersom foreldre til hørselshemmede barn ikke får lov å 
ta med deres hørende søsken, vil nok mange få praktiske 
problemer med å delta på kurs. I praksis ville et slikt 
vedtak innebære en nedbygging av "Se mitt språk".
Er dette bevisst politikk fra Statpeds toppledelse? 

Hhbo fikk med seg foreldre, deres hørselshemmede 
barn og barnas søsken i en omfattende kampanje.
Hørende søsken av hørselshemmede barn skrev personlige 
brev til Kongen og ba om å få lære tegnspråk. 

Det ble trykket et leserinnlegg i Aftenposten av 16-årige 
Amalie Lofthaug som selv er søster til en hørselshemmet.

Foreldre skrev brev til Kunnskapsdepartementet, til 
Udir og til Statpeds ledelse. Det ble også lagt ut mange 
innlegg i sosiale medier som henvendte seg til kunnskaps-
ministeren. Det ble opprettet underskriftskampanje, 
mailkampanje til kunnskapsministeren og andre 
beslutningstakere.

Og det virket.

Den 27. januar skrev kunnskaps-minister Torbjørn Røe 
Isaksen (H) på sin Facebook-side:

«Mange foreldre til og søsken av barn med hørsels- 
hemming har kontaktet meg de siste dagene. Uklare 
signaler fra deler av systemet gjorde at de fryktet for at 
søsken ikke lenger ville få tegnspråkopplæring. Det var 
ikke en vanskelig beslutning da saken kom på mitt bord: 
Selvfølgelig må tilbudet til søsken fortsette! Vi vil også se 
om tilbudet kan utvides til flere steder i landet. At den 
nærmeste familie kan snakke sammen, har umåtelig stor 
verdi. God helg!»

Dette er en seier for norsk tegnspråk! Og vi håper også 
at hørende barn av døve foreldre følger etter som den 
neste gruppen hørende som får tilbud på tegnspråk.

Det er spennende å se at vi har fått en ny interesse-
organisasjon som også kjemper for tegnspråk.

Dagen derpå
Dagen etter tegnspråkkonferansen 
fikk kursdeltakere på "Se mitt språk" 
beskjed fra Statped om at søsken ikke 
lenger fikk være med når foreldre 
skulle på kurs og hørselshemmede 
søsken skal på deltidskurs. 

Tekst: Supervisuell / Foto: Hhbo
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Leder Aina Therese Fossum er selv mor til en døv jente, 
og har tidligere jobbet som foreldre- og oppvekst- 
konsulent i Norges Døveforbund.

- Har NDF og Hhbo felles interesser og mål?

- Vi i Hhbo, og foreldre til hørselshemmede barn rundt 
om i landet, ble veldig glade for pressemeldingen fra 
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Ikke bare 
videreføres søskentilbudet i sørøst, men det skal nå 
også vurderes om det skal gis tilsvarende tilbud i alle 
Statpeds regioner. Dette er en sak som både NDF og 
Hhbo må holde trykket på, og vi bør ha som felles mål 
at søsken i hele landet gis tegnspråkopplæringstilbud 
gjennom Statped. Denne jobben er bare så vidt i gang. 
Både NDF og Hhbo ønsker å styrke statusen til og 
tilgjengeliggjøre norsk tegnspråk, så i tillegg tenker vi 
at tegnspråk som fag i skolen burde være en sak som 
begge organisasjoner jobber for å fremme.

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen er positiv til at vi 
har fått en ny interesseorganisasjon som også fremmer 
tegnspråk i samfunnet:

- Vi har dessverre erfart mange ganger gjennom historien 
at NDF har stått alene når tegnspråklige interesser er blitt 
truet og satt under press. Det er derfor gledelig å se 

at flere interesseorganisasjoner har forstått hvor viktig 
tegnspråk er – ikke bare for døve, men også for hørsels-
hemmde og hørende.

halv 

SPENNENDE PROGRAM – FINE GEVINSTER – KAFE – SOSIALT OG 
HYGGESAMVÆR – VINTERSPORT PÅ STORSKJERM – BARNASHJØRNE M/ 
FILM – KÅRING AV ÅRETS ILDSJEL – BASARENS HOVEDGJEST INTERVJUES 

OG HEDRES – DETTE PLUSS MYE ANNET 

 
HJERTELIG VELKOMMEN 

STØTT DØVEKIRKENS BARNE-, UNGDOMS- OG ELDREARBEID 

Basar og kulturuke,   
9-11. mars 2019 
Fagerborggata 12 
Kl. 11.00 – 19.00 
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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 0*

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.

* Gjelder korte spørsmål maks inntil halvtimes arbeid per medlem per år. 
Arbeid utover dette etter medgått tid mot medlemsrabatt. Se vilkår og
prisliste på www.stub-christiansen.no. Noen saker er gratis mot egenandel. 

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

Overgrep når jeg var barn – 
foreldelse av straffeansvar
Jeg ble utsatt for seksuelle overgrep da 
jeg var 13 år gammel. Jeg har ikke turt å 
fortelle det til noen og jeg ønsker å takke for 
at denne spalten er anonym slik at jeg kan 
spørre deg. Det jeg lurer på er om det er 
for sent å gå til politiet med saken nå som 
jeg er blitt 27 år gammel. Dette er noe som 
plager meg og det er først nå jeg tør å ta 
det opp.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er fint at du føler deg fri til å spørre 
selv om jeg har forståelse for at dette er 
noe som er vanskelig for deg. Aller først 
vil jeg si at det aldri er for sent å gå til 
politiet selv om saken skulle være forel-
det etter reglene i straffeloven. At en sak 
er foreldet betyr at den personen som 
har gjort noe straffbart ikke lenger kan 
straffes. Uansett kan politiet gi veiledning 
og registrere saken selv om saken er blitt 
for gammel.

Foreldelsesreglene kan kort 
oppsummeres slik:

• 2 år når den høyeste lovbestemte 
straff er bøter eller fengsel inntil 1 år,

• 5 år når den høyeste lovbestemte 
straff er fengsel inntil 4 år,

• 10 år når den høyeste lovbestemte 
straff er fengsel inntil 10 år,

• 15 år når tidsbestemt straff inntil 15 år 
kan idømmes,

• 25 år når fengsel inntil 21 år kan 
idømmes

Disse foreldelsesfristene starter å løpe 
fra du er 18 år.

I din konkrete sak så forteller du at du 
var 13 år når du ble utsatt for seksuelle 
overgrep. Seksuell omgang med barn 
under 14 år straffes med fengsel inntil 10 
år. Hvis handlingen er grov kan man få 

inntil 21 års fengsel. Jeg vet ikke hva som 
skjedde nøyaktig i ditt tilfelle så 
foreldelsen kan være fra 10-25 år regnet 
fra og med du ble 18 år. Siden du skriver 
at du nå er 27 år gammel så betyr det at 
foreldelsesfristen startet å løpe fra du 
var 18 år og da må man regne f.eks. 10 år 
fra dette tidspunktet som gjør at handlin-
gen i utgangspunktet foreldes når du blir 
28 år. Hvis handlingen er grov foreldes 
den når du blir 43 år.

Men i ditt tilfelle så trenger du ikke regne 
ut foreldelsesfristen fordi det finnes en 
spesiell regel i straffeloven § 91 som sier 
at seksuelle overgrep mot barn under 14 
år aldri blir foreldet. Hvis handlingen er 
grov vil handlingen heller ikke foreldes 
selv om man var under 16 år. Dette 
gjelder ikke saker som ble foreldet før år 
2014, men vil gjelde i ditt tilfelle.

Trusler og selvforsvar
Jeg hadde et forhold til en jente, men så 
viste det seg at hun egentlig var samboer 
med en annen mann. Da han fant ut av det 
ble han så sint at han sendte meg masse 
trusler på tekstmelding om at han skulle 
knuse skallen på meg. Først ble jeg litt redd, 
men så tenkte jeg at jeg kanskje skulle 
komme ham i forkjøpet og oppsøke ham for 
å banke ham opp selv. Det er vel selvforsvar 
så det må jo være lov? Eller hva mener du?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, det er ikke selvforsvar å oppsøke 
en annen person som har truet deg og 
deretter banke ham opp. Selvforsvar må 
ses i sammenheng med nødvergeretten. 
At man handler i nødverge kan f.eks. 
bety at man må gjøre noe straffbart for å 
forhindre alvorlig skade. Du skal ikke gå 
for langt. Et eksempel på at man går for 
langt er hvis man dreper en person for å 
hindre at han klapser deg på kinnet. Det 
å drepe er jo ikke nødvendig for å 
forhindre klapsen, fordi du kan hindre 

det på mindre inngripende måter. I ditt 
tilfelle så har du mottatt en trussel. Det 
du da bør gjøre er å ta det opp med 
politiet. Når de innkaller ham til avhør 
kan hjelpe ham til å skjønne alvoret og 
ofte er det nok til at personen besinner 
seg. Hvis du banker ham opp fordi han 
kanskje kommer til å oppsøke deg så er 
det jo du som blir straffet i stedet for 
ham.

Angrerett ved kjøp i butikk?
Jeg bestilte et kjøleskap i butikken inklusive 
frakt. De sa de kunne levere om 3-5 dager. 
Så fant jeg et billigere kjøleskap i en annen 
butikk som kunne levere på dagen så jeg 
kjøpte den i stedet. Deretter gikk jeg tilbake 
til den første butikken og ville avbestille før 
jeg hadde mottatt varen, men de nektet. 
De sa at angrerett bare gjelder fjernsalg 
som f.eks. når jeg bestiller på nettet og ikke 
når jeg bestiller i butikken. Er det riktig?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er riktig at angreretten bare gjelder 
fjernsalg og ikke når du bestiller i butikk. 
Det er imidlertid et unntak i loven som 
gjelder i ditt tilfelle. I forbrukerkjøps-
loven § 41 står det at du likevel kan 
avbestille en vare som er kjøpt i butikk 
dersom du avbestiller før varen er levert. 
Så i ditt tilfelle har du rett til å avbestille 
selv om du kjøpte varen i butikken fordi 
kjøleskapet ikke er levert enda. Det kan 
imidlertid være at du må betale et 
avbestillingsgebyr hvis det ble opplyst for 
deg ved kjøpet. Dersom du ikke fikk vite 
noe om avbestillingsgebyr så kan 
butikken kreve erstatning for eventuelle 
tap som butikken får på grunn av 
avbestillingen.
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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
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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
Kitty Stokke, Stjørdal,  

født 21.03.1918,  

døde 30. desember. 

Inger Marie Tømmerås,  

Kongsvinger, født 12.02.1951, 

døde 10. januar. 

Knut Jarl Tjelmeland, Etne, 

født18.06.1962,  

døde 11. januar.

Vi gratulerer!

85 år
Gerd Albrektsen, Bergen  

5. februar. 

80 år
Elsa Borge, Oslo, 10. januar.

Anne Marie Sjøvoll, Drammen, 

12. februar.

Harald Angeltvedt, Oslo,  

19. februar. 

75 år
Anny Marie W. Pedersen, 

Trondheim, 3. januar.

Astrid Sørlie Wickstrøm,  

Sverige, 3. januar.

Mary Frøydis Heggem, Oslo,  

6. februar.

Arnhild Helene Andersen, 

Tromsø, 13. mars.

Anna Haukås Nordeide,  

Manger, 15. mars. 

70 år

Felleslegatet for Døve  

Du kan søke om støtte.

Ta kontakt med: Hans Kr. Hønsvall,
Postboks 192, 3201 SANDEFJORD. 

www.felleslegatet.no

E-post: ina.m.hagen@colorline.no

Søknadsfrist:15. mars 2017 

Odd-Inge Schröder (bildet), 

Fetsund, 27. januar.

Else Marie Dalene, Oslo,  

30. januar.

Gøril Dragland, Kurland,  

11. februar.

Otto Clementsen, Haugesund, 

27. februar.

Svein Dyrhaug, Bærum,  

2. mars.

Marit Vold, Nærbø, 12. mars. 

Einar Johan Langeland, Oslo, 

13. mars.

Rolf Smenes, Oslo, 16. mars. 

60 år

Bodil Holm (bildet), Drammen,  

5. januar.

Åse Auensen (bildet), Skien,  

7. januar.

May-Britt Karlstrøm,  

Fjellhamar, 21. januar.

Bjørn Røine(bildet), Oslo,  

27. januar.

Rolf Piene Halvorsen (bildet), 

Oslo, 14. februar.

Alfred Ove Vigdal, Ål, 15. febr.

Anlaug Sørhaug, Bergen,  

15. februar.

Dan Terje Pedersen (bildet), 

Oslo, 16. februar.

Oddbjørg Pedersen,  

Stavanger, 22. februar.

Jorunn Håverstad, Bergen,  

28. februar. 

50 år
Tine Brage Hynne, Oslo,  

5. januar.

Anita Helen Oksnes,  

Haugesund, 22. januar.

Kjetil Hestnes, Trondheim,  

11. februar.

Johannes Lutro, Bergen,  

23. januar.

Øyvind Aspen, Hønefoss,  

20. februar.

Steinar Bekkevoll,  

Kristiansand, 22. februar.

Sissel Alvestad, Bergen,  

3. mars.

Gudrun Haave, Trondheim,  

9. mars.
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Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Siden 1980 har jeg undervist, forsket og forelest for nybegynnere, og et fast 
tema var myter om tegnspråk hos hørende. Men disse og andre myter finner vi 
også hos noen eller mange døve som selv er tegnspråkbrukere.

Fortsett kampen for NTS!

Tegnspråk er også resultatet av en barnekultur på de 
gamle døveskolene. De store døve barna lærte de 
yngre tegnspråk. Ytterst få døvelærere kunne tegnspråk 
bortsett fra Møller (elev og siden lærer på Castbergs 
døveskole) som startet døveskolen i Trondheim, og i 
Kristiania Erik Strangestad som ble tegnspråklærer for 
den første døvepresten Conrad Svendsen. I en tid da 
det ikke fantes pc, video og film var den underholdning 
de døve hadde – tegnspråk i samtale og fortellinger i 
grupper. Selvsagt ble den veksten forstyrret av 
oralismen som ville gjøre døve til ikke-hørende. Med 
innslag av uegentlig døve.

Ragnar Ziener roste «tegnsproget forbundet med 
talesprog» – en slags «tegn som støtte» (TSS) i 1891. 
Han hevdet at tegnspråket aldri ville dø så lenge det var 
døve til. Det ble en kamp mellom det («ordentlige») og 
det vanlige tegnspråket like frem til våre dager. Bak en 
slik forbindelse ligger en antagelse at norsk er det beste 
og «riktige» språket. I dag vet vi bedre takket være 
tegnspråkforskningen…

I dag er døveskolene nedlagte og dermed klassisk tegn-
språkmiljø for barn! Døveforeningene er kraftig redusert. 
Mer og mer sosial kontakt via facebook og mobil. Det 
er norsk som er i hovedsetet, og tegnføringen kan bli 
knotet og rar – ingen personlig tilstedeværelse.

NTS forfaller – som i alle år er man opptatt av ord og 
tegn. Eksempler er Tegnterm-gruppen i Språkrådet; 
korpus-innsamlingen av tegn der fremstillingen av 
munnens plass skal vekk. Svikt av tegnspråklingvister å 
overlate til tilfeldige lærere på tegnspråkkurs. Vår egen 
Marit Vogt-Svendsen klarte å lage et transkripsjonssystem 
for ulike munnstillinger. Når man ikke vet hvordan 
munnstillingene skal være, er det lett å ty til norske ord. 
Slik som en student skrev til eksamen nylig at de døve 
praksislærerne hadde fortalt studentene at munnen 
er viktigst, for håndformene ligner på hverandre, for 
eksempel er tegnene MÅ og FAST nesten de samme. 
Og nesten alle tegn har norsk på munnen, bortsett fra 
noen tegnuttrykk. Og med 30 studiepoeng holder det 

for en lærer å undervise i «tegnspråk» på grunnskolen i 
Norge. Kan en slik lærer bli språkmodell?

Norsk er mer enn ord – det er grammatikk, pragmatikk, 
litteratur osv. Slik er det også med NTS. Det hjelper fint 
lite med visse lingvister som utnevner seg til første-
språkskompetente når de snadrer på TSS.  Å engasjere 
småbarnslærere til å undervise voksne mennesker i et 
visuelt språk gir et inntrykk at det er mosjomt å leike 
med et biletspråk, når bøyninger av tegn, lokalisasjon 
og bruk av syntaktiske regler forsvinner. Det var velment 
språkpolitikk av NDF å slippe utenforstående inn i 
varmen – plutselig fikk man bortimot 20 000 tegn-
brukere. Fint å kunne argumentere overfor myndighetene 
at «tegnspråkbrukere» er mange. Nivået senkes og 
tilpasses hørende nybegynnere som ikke er vant til å 
tenke med tegn. Og med tilpasning og overforenkling 
er det fare for at NTS ikke lenger er et språk og neppe 
en levende del av den norske kulturarv som Stortings-
melding nr. 35 07/08 presenterte.

Hva må gjøres? Hver generasjon har sine varianter, også 
NTS skifter slik som alle språk. Vi må ha et tegnspråkråd 
innenfor Språkrådet som kan satse på å få i søkelyset 
gode språkmodeller gjennom visuelle medier – og som 
bruker språket i hele sin rikdom. Fortellerforum for å 
dyrke fortellingens edle kunst. Leirskole for å samle 
barn og ungdom i tegnspråk med lek og fantasi. Frem-
me bruk av mimikk og ansiktsbevegelser ellers blir det 
monotont eller stakkato. Bedre språkmodeller som kan 
inspirere nye hørende som vil lære ekte NTS, f.eks. visuelle 
antologiserier med utsøkte fortellinger på dvd. Vi ser at 
tegnspråklige hørende i NRK får bedre muligheter til å dyrke 
tegnspråk i mange timer, enn døve nyhetsopplesere som 
i over 25 år er blitt avspist med 4,5 minutter. Og vi ser 
altfor ofte døde ansikter.

Jeg går av med pensjon som førsteamanuensis efter 
nær 42 år med arbeid blant tegnbrukere: Nivået må 
stadig heves og dyrkes. Takk for følget her i Døves 
Tidsskrift gjennom 21 bidrag til spalten – hermed legger 
jeg ned pennen (eller tastaturet).
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80 % vikariat som  
organisasjonskonsulent
Vår organisasjonskonsulent går ut i studiepermisjon, men 
fortsetter i 20% stilling med ulike prosjekter. Vi søker etter 
en engasjert vikar som kan administrere tilskuddene innen 
kurs, kultur og likepersonsarbeid til våre lokallag.

Arbeidsoppgaver
• Videreutvikle likepersonstilbudet til våre målgrupper
• Budsjettansvar for VO-midler, kulturmidler og likeperson-

midler. (FUNKIS, BUFDIR og Kulturdepartementet)
• Søke de statlige instansene om disse midlene og rappor-

tere for bruken av midlene
• Behandle søknadene fra lokallagene om tilskudd og følge 

opp bruken av midlene.
• Stimulere lokallagene til større bredde i sine aktiviteter.
• Noe helgearbeid og reiser følger med stillingen.
• Svare på henvendelser på sosiale medier 

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

• Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk
• Du er en strategisk problemløser
• Du er tegnspråklig og har god skriftlig framstillingsevne
• Serviceinnstilt og positiv
• Gode datakunnskaper er en forutsetning 
 (Word, PowerPoint, Excel)
• Utdannelse innen kontor- og administrasjonsfag
 er en fordel

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

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

forsikringsordning

Vikariatet er frem til 1. juli 2018 med mulighet for fast 
ansettelse.

Tiltredelse: Snarest
 
Søknadsfrist: 15. februar 2017

Søknad med CV sendes til generalsekretær 
Bjørn A. Kristiansen: bjorn@doveforbundet.no  

Interessepolitisk medarbeider 
En av våre medarbeidere har sluttet og vi søker etter en 
person som kan gå inn i 100 % stilling som interessepolitisk 
medarbeider.

Arbeidsoppgaver
• Oversikt over høringsnotater fra offentlige myndigheter 

og skrive kommentarer
• Skrive utredninger
• Organisasjonsarbeid
• Møter med den offentlige forvaltning
• Følge opp utvalg oppnevnt av forbundsstyret

Innholdet i stillingen vil avhenge av søkerens
kvalifikasjoner og egenthet. 

Ønskede kvalifikasjoner
• God forståelse og kjennskap til offentlig forvaltning, 
• Godt kjennskap til forbundet og døvesamfunnet
• Selvstendig og systematisk 
• Tegnspråklig
• Høyere utdannelse
• Du må være en person som tar ansvar,
 er selvgående og initiativrik
• Serviceinnstilt og positiv

Vi kan tilby
• Meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver
• Svært godt arbeidsmiljø med høyt engasjement for sa-

kene vi arbeider med
• Fleksibilitet og lønn etter avtale
• Ordnende arbeidsforhold og gode pensjons- og forsi-

kringsordninger
• Vi har kontor sentralt i Oslo sentrum

Interessepolitisk medarbeider jobber nært sammen med 
generalsekretæren.

Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist: 28. februar

Søknad med CV sendes til  
generalsekretær 
Bjørn A. Kristiansen:  
bjorn@doveforbundet.no 

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

Ledige stillinger i Norges Døveforbund

Spørsmål om stillingene? Send epost til Bjørn!



34 1/2017Døves Tidsskrift

Sport

… Deaflympics 2017

De fleste har nok fått med seg den 
urolige situasjonen i Tyrkia den 
siste tiden. Norge hadde en påmeldt 
til VM i bordtennis for døve som-
meren 2016, men han trakk seg fra 
mesterskapet på grunn av situasjonen 
i Tyrkia, etter å ha rådført seg med 
Utenriksdepartementet.

Nå er det knappe 6 måneder igjen 
til det skal arrangeres Deaflympics i 
kystbyen Samsun, nord i Tyrkia. 

Døves Tidsskrift har pratet med 
leder i Norges Døveidrettsutvalg 
(NDI) Margareth Hartvedt om 
situasjonen. 

- Hva skjer?

- ISCD (Verdensforbundet for 
døveidretten) har sendt ut et 
bekymringsskriv til alle medlemsland 
om situasjonen i Tyrkia. Der tar de 
opp om det er forsvarlig å gjennom-
føre Deaflympics. ISCD har et tett 
samarbeid med Den olympiske 

komitè og arrangørene i Tyrkia for 
å få garantier om at sikkerheten har 
høyeste prioritet under Deaflym-
pics. Norges Idrettsforbund er også 
i kontinuerlig kontakt med Olympia-
toppen og norske myndigheter om 
situasjonen i Tyrkia.
Tyrkia skal etter planen arrangere 
«olympiske leker for ungdom», altså 
for hørende, i den tyrkiske byen 
Eyzurum den 11 februar. Det blir 
spennende å se hvordan det 
arrangementet vil bli gjennomført.   

- Hva tenker NDI-lederen om at 
Deaflympics gjennomføres i urolige 
Tyrkia? 
 
- NDI vil å forholde seg til 
Utenriksdepartementet reiseråd til 
enhver tid, noe som også gjelder 
arrangementer i andre land enn 
Tyrkia – for det er uroligheter i 
andre land også. Byen Samsun, der 
Deaflympics arrangeres, har ikke 
opplevd noe form for terror hittil. 
Vi vil ha løpende dialog med 
departementet og følger med på 
situasjonen i Tyrkia og håper at 

NDI-LEDEREN OM…
Av Ina Desirèe Røine

situasjonen ikke forverres i tiden 
fremover. Arrangørene forteller at 
de jobber hardt for å ivareta trygg-
heten for de som reiser til Tyrkia og 
Deaflympics. Vi vet også at ICSD 
følger opp og at de er opptatt av 
det samme som oss, trygge forhold 
under leken.
 
- Når tar dere beslutningen om det er 
forsvarlig å sende deltakere til
Deaflympics?
 
- Idrettsforbundet og NDI forholder 
seg hele tiden til Utenriks- 
departementets reiseråd. Derfor 
avlyste vi deltakelsen ved bordtennis-
mesterskapet i sommer. Planen var 
da også å gjennomføre inspeksjoner 
av idrettsarenaer og oppholds-
områder som skal brukes ved 
Deaflympics. Samtidig ville vi delta 
på en markering av at det var 365 
dager igjen til åpningsseremonien. 
Etter råd fra UD droppet vi alt. Da 
hadde det vært forsøk på statskupp 
i landet reisen ble avlyst dagen før 
avreise. NDI skal på befaring i 
Samsun, Tyrkia 18. – 21.februar 
for å se nærmere på forholdene, 
sammen med flere andre deltaker-
land. Jeg vil understreke at NDI 
ikke kan pålegge utøver å delta eller 
et særforbund å sende utøvere til 
Deaflympics mot deres vilje.
 
- Kan det bli aktuelt å trekke den 
norske deltakelsen? 

- Vi vil følge rådet fra Utenriks-
departementet, deres oppgave er å 
ivareta norske borgeres sikkerhet 
og interesser i utlandet. De har stor 
erfaring med situasjoner i verdens 

Margareth Hartvedt, leder i Norges Døveidrettsutvalg (NDI)
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land, og i ulike deler av landet og er 
raske med å oppdatere sine reiseråd. 
Nærmere avreisen vil vi forholde 
oss til rådene de har rundt reiser til 
landet Tyrkia, og det rådet de da gir 
blir avgjørende for oss. Dersom de 
fraråde reiser til landet vil i verste 
den norske troppen til Deaflympics 
blir trukket fra deltakelsen. Men vi 
håper vi slipper dette.

… Idrettsgallaen 2016

Hvorfor ble ikke Trude Raad 
nominert til årets kvinnelige 
funksjonshemmede utøver i 2016?
Hun tok VM gull i slegge for tredje 
gang på rad under VM i friidrett 
for døve sommeren 2016. Likevel 
ble hun forbigått av paralympics 
deltakere. Det er forståelig at Ann 
Cathrin Lübbe med gull og bronse 
i ridning - og Sarah Louise Rung, 
svømmedronningen som tok 5 
medaljer, ble nominert. Men var 
Aina Dahlen, bordtennisspilleren 
som ble slått ut i semifinalen og 
roeren Birgit Skarstein med 4. plass 
bedre kvalifisert enn Raad?

- Stusset ikke NDI-lederen om at det 
ikke var noen hørselshemmede nomi-
nert til prisen? Har ikke Trude Raad, 
med sitt tredje VM gull på rad, gjort 
en større prestasjon enn Aina Dahlen 
og Birgit Skarstein? 
 
- Jeg vil ikke bruke ordet «stusse». 
Derimot er jeg skuffet, i likhet med 
flere andre, over at Trude Raads 
prestasjoner igjen er blitt forbi-
gått under juryens arbeid med å 
nominere kandidater. Det viser at 
vi fortsatt har arbeid å gjøre med 
å kommunisere bedre til riktige 
personer til rett tid. Vi må jobbe 
sterkere med å synligjøre døve 
idrettsutøveres prestasjoner under 
ulike mesterskap.
 
- Er det ikke merkelig at NDI- 
lederen ble invitert på Idretts- 
gallaen, men at nominasjons- 
komiteen overser Trude Raads
prestasjoner? 
 
- Som en NDI-leder blir jeg invitert 
til idrettsgallaen uavhengig om det er 
døve idrettsutøvere som er nominert 
til noen pris. Flere særforbund uten 
nominerte utøvere deltar også på 
gallaen. Juryen bestemmer ikke 

hvem som inviteres dit, de har kun 
ansvar for å nominere kandidater 
innenfor de ulike kategoriene. Så 
det er ikke merkelig at NDI blir 
invitert, men rart at juryen ikke har 
nominert en døv utøver. For meg er 
dette to ulike saker.

- Fikk NDI-lederen anledning til å 
fremme Trude Raads prestasjoner 
under Idrettsgallaen og ellers
profilere døvesamfunnet for andre?
 
- Under Idrettsgallaen var det satt 
opp et program for de tilstede-
værende som skal følges, det gjør 
at man ikke har mulighet til å gå i 
dybden og fortelle så mye om døve 
enkeltutøvere. Det var første gang 
en representant fra NDI fikk mulig-
het til å delta på gallaen. 
Arrangementet hadde også tegn-
språktolking på TV, så det var et 
hovedmål å fremme tegnspråket, 
og synliggjøre tilstedeværelsen av 
det på gallaen. Det, igjen, kan også 
innvirke positivt på fremtidige 
nominasjoner, ved å vise at tegn-
språklige utøvere også har en plass i 
den norske idretten på lik linje med 
andre utøvere, med og uten
funksjonshemminger.
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO


