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LEDER

Gratulerer med dagen!
18. mai er NDF 90 år. Vi gratulerer alle våre 2.212 medlemmer. NDF er en typisk grasrotorganisasjon, de fleste kjenner hverandre og det er liten avstand mellom forbundets ledere og
medlemmene. Det er sant som det er sagt: - Vi er en stor familie!
Samtidig som vi gratulerer hverandre er det på sin plass å takke
de mange tillitsvalgte som har jobbet for forbundet gjennom
årene. Da tenker vi like mye på de som har hatt verv i forbundsstyret, eller forbundets utvalg og enheter, de som har
jobbet i døveforeningene – og ikke minst de som har arbeidet i
mer usynlige roller med tilrettelegging; på kjøkken, med vask
og rydding osv. Vi er alle like mye verdt, vi fortjener alle en
rose 18. mai. Sammen har vi klart å skape et forbund preget
av fellesskapet i norsk tegnspråk og omsorgen for den enkeltes
persons ve og vel. I døvemiljøet er man sjelden ensom om man
ikke selv ønsker det.

De siste årene har NDF vunnet nye slag, vi har tegnspråklige
programmer på TV, profesjonelt tegnspråkteater og døve
historisk museum med mer.
Mange kamper er vunnet, mens noen slag er tapt – slik det er
i alle demokratier. Og slik det er for alle minoriteter som er
avhengig av at storsamfunnets avgjørelser viser forståelse for
gruppens behov. I dag kjemper NDF for en heving av statusen
for norsk tegnspråk, gjerne gjennom en egen tegnspråklov.
«Aksepterer du tegnspråk, aksepterer du døve» sa den internasjonalt anerkjente psykiateren Terje
Basilier allerede for 40 år siden. Det
er nettopp det kampen dreier seg om.
Hvorfor skal ikke et unikt språk som
norsk tegnspråk får den plassen i det
norske samfunn som det fortjener?
Hvorfor skal ikke døve som alle andre kunne få være stolte av
språket sitt?

«Aksepterer du tegnspråk,
aksepterer du døve»

For å være en liten organisasjon har
NDF oppnådd store resultater til
beste for alle døve. De første årene var
målet å bedre de kirkelige og kristelige
interessene gjennom å få ansatt flere døveprester. Ganske tidlig
grep forbundet tak i skolespørsmål, med henstilling om bruk
av tegnspråk i undervisningen og med krav om videregående
skoler (yrkesskoler) for døve.

NDF har for eksempel kjempet fram døves rett til førerkort for
bil og til mulighet for å få ulykkesforsikring på samme vilkår
som hørende. Kampen for mer tekst og tegnspråk på fjernsynet
har vært lang og hard.
En ny epoke ble til da Ål folkehøyskole og kurssenter for
døve ble åpnet i 1973, ganske utrolig at et lite forbund kunne
klare en så stor oppgave. Da tolketjenesten kom på slutten av
1970-tallet åpnet den helt nye muligheter for samfunnsmessig
likestilling, blant annet åpnet den muligheten til høgskole- og
universitetsutdanning som mange døve har visst å utnytte.

Vi tror på framtiden. Vi er så heldige at vi ofte møter mange
døve barn og unge, de forteller om sine drømmer for framtiden. De ser ingen hindringer, og hvorfor skulle de det? Ved å
utnytte det beste av den medisinske, pedagogiske og tekniske
utviklingen har døve barn i dag større muligheter enn noen
gang.
Så langt vi kan se inn i framtiden vil det være døve i Norge, og
der døve er vil også norsk tegnspråk være. Men døve vil alltid
være en minoritet i storsamfunnet. Hver for oss kan vi ikke
oppnå de rettighetene og den tilgjengeligheten til samfunnet
som kreves for å leve det gode liv. Bare ved å stå sammen kan
vi sikre fortsatt framgang i kampen for likestilling. Derfor har
NDF en viktig rolle å spille også i de neste 90 årene.

Helge Herland
redaktør
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Norges Døveforbund
90 ÅR
Lørdag 18. mai 1918 kom seks personer sammen i Rødbygget i Trondheim for å stifte et landsforbund for døve. Vert var Johannes Berge, leder i Trondheim Døveforening. Møtet besluttet å
danne en landssammenslutning av døves foreninger under navnet «Norske døves landsforbund»
(senere Norges Døveforbund – NDF), lover ble vedtatt, og det første styre for forbundet ble
valgt. Hvem var de seks stifterne av Norske døves landsforbund?
helge.herland@doveforbundet.no

Johannes Berge var hørende og jobbet
som døvelærer på Trondheim offentlige
skole for døve. Han var født 1870 i Selje,
Nordfjord og tok lærereksamen i Tromsø. Berge ble ansatt på døveskolen i 1900.
I boken «Trondheim offentlige skole for
døve» omtales Berge som «døvelæreren
med de mange tillitsvervene». Det var
han, som leder av Trondheim Døveforening, som sendte ut innbydelse til møtet,
som laget forslag til saksliste og lover.

Samson Hauge, Stavanger Døveforening
– eller Stavanger by og amts kristelige
forening for døve, som det het den gang
og som sikkert fremdeles hadde vært navnet om Hauge hadde bestemt. Hauge var
født i 1857 i Strandebarm i Hardanger
og døde 74 år gammel. Han var døv, skomakermester, men har var også en dypt
religiøs og mye brukt predikant. Han var
nestleder i døveforeningen i Stavanger.

Martin Sivertsen, Harstad Døveforening
var hørende. Vi har få andre opplysninger om ham enn at han var hotelleier.
Han ble valgt som styremedlem i det nye
forbundet.
Inga Dahl, Tromsø Døveforening, tunghørt har vi heller ikke noen opplysninger
om. Hun ble valgt som styremedlem.

Det var nesten en selvfølge at han ble
valgt til NDFs første forbundsleder. Et
verv han hadde helt til 1933. I tillegg til å
være leder i NDF var han med i en rekke
andre organisasjoner, blant annet leder i
Norges Døvelærerlag. Han avsluttet sin
yrkeskarriere i 1940 som rektor ved døveskolen i Holmestrand. Johannes Berge
døde i 1959.
Ragnar Ziener, Oslo Døveforening, ble
valgt som nestleder. Ziener var døv og en
av stifterne av Oslo Døveforening i 1878.
Han var leder i døveforeningen fra 1913
til 1923. Han arbeidet som gravør og var
ansatt ved Geografisk Oppmåling. Han
døde i 1928.
Anders Rendedal, Bergen Døveforening, var født 19. februar 1874 i Balestrand, Sogn. Han ble døv 9 år gammel
av hjernehinnebetennelse, og kom til
Bergen som elev på byens døveskole. Han
ble valgt til første døve leder i Bergen
Døveforening i 1902! På stiftelsesmøte i
NDF ble han valgt til sekretær. Rendedal
drev eget skredderverksted med mange
ansatte, både døve og hørende. Han døde
bare 51 år gammel.
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Sittende fra venstre: Ragnar Ziener, Oslo, Inga Dahl, Tromsø og Johannes Berge, Trondheim. Stående fra venstre: Anders Rendedal, Bergen, Samson Hauge, Stavanger og Martin Sivertsen, Harstad.
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Takk for fremragende samarbeid
www.rycon.no

















Vi ønsker NDF en flott
90 årsfeiring og ser frem
til et fortsatt godt
samarbeid.
Hilsen fra Døves Media



Gratulerer med jubileet
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NDF 90 ÅR

Historiske plukk
Trondheimsperioden
1918 - 1946
Om formålet for stiftelsen av NDF heter
det blant annet at det skulle arbeide for å
fremme og vedlikeholde de kirkelige og
kristelige interesser for å utvikle og styrke
det religiøse liv. Forbundet skulle støtte
og hjelpe døve i arbeidet med å oppnå
økonomisk uavhengighet. I tillegg ble det
slått fast at NDF skulle vekke og utvikle
sansen for sosiale og kulturelle formål
gjennom allment opplysningsarbeid.
Da var det bare naturlig at en av de første
sakene forbundet tok tak i var å få ansatt
flere døveprester. Den gang var det bare
en prest, Conrad Svendsen, bosatt i
Oslo, men med ansvar for å betjene døve
i hele landet. NDF må ha jobbet godt i
prestesaken, for sommeren 1920 var Olav
Rustad på plass som prest for døve fra
fylkene fra Sør-Trøndelag og nordover.
Samme år kom forbundet i gang med
eget medlemsblad «Tegn og Tale» (senere
Døves Tidsskrift). Forbundet begynte
tidlig å arbeide for å påvirke myndighetene for å få i gang yrkesskoler for døve.
Pluss mer bruk av tegnspråk i døveskolene. Kampen for tegnspråkets plass i
skolen og samfunnet har vært ført fra
1918 og til i dag.
I 1933 overtok Helmer Moe, Trondheim,
som leder og ble dermed den første døve
lederen av NDF. Senere har det bare vært
døve forbundsledere. Forbundet krevde
at Arbeidsdepartementet skulle åpne for å
gi døve samme mulighet til førerkort for
bil som hørende. Et annet krav; at døve
skulle få mulighet til ulykkesforsikring til
samme pris som hørende.
I 1942 kunne NDF feire en av sine største
triumfer da det kom i gang yrkesskole
(videregående skole) for døve gutter i Bergen. Fire år senere begynte yrkesskolen
for døve jenter i Stavanger.

Oslo-intermessoet
1946 – 1950
Etter 28 år med forbundsledere fra
Trondheim, overtok Wilhelm Schröder
fra Oslo i 1946 vervet som ny forbundsleder. Perioden var selvsagt preget av
de 5 krigsårene. Gjenoppbyggingen av
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forbundet tærte både på økonomi og
krefter blant de topptillitsvalgte. Blant
annet slet styret fælt med økonomien for
«Tegn og Tale».

seier for NDFs interessepolitiske arbeid.
Samme år ble Døves Kulturdager avholdt
for første gang i Oslo.

Bergensperioden 1950 - 1960

Den nye tiden i NDF startet i 1968, altså
i forbundets 50. år. Da gjorde tilskudd
over statsbudsjettet det mulig å ansette
to døvekonsulenter, John Vigrestad på
avdelingskontoret i Oslo og Eilif Ohna
på hovedkontoret i Bergen. På hovedkontoret ble det også ansatt redaktør for
Døves Tidsskrift. I tillegg ble det ansatt
kontorpersonale / tolker. Albert Breiteig
brukte stadig mer tid på forbundsarbeidet og mindre tid på trykkeriet.

Ved landsmøte i 1950 ønsket ikke
Schröder gjenvalg. Nils Gjerstad, Bergen ble valgt til ny forbundsleder med
Albert Breiteig som sekretær. Den lange
Bergensperioden ble innledet, men alt
arbeidet i forbundet skjedde fortsatt på
fritiden til de tillitsvalgte. I 1951 opprettet NDF Døves Trykkeri i Bergen. Året
etter ble Albert Breiteig ansatt i delt
stilling som disponent for trykkeriet og
som sekretær i NDF. I 1958 gjennomførte forbundet sitt første landslotteri.
Loddene var utsolgt 4 måneder før tiden
og ga et overskudd med kr. 31.000 til
forbundet og 62.000 til døveforeningene.
Landslotteriet ble en fast del av forbundets og foreningenes virksomhet i mange
år.

1968 et tidsskille

Thor Gisholt, Skien, ble ny forbundsleder i en tid som bød på store utfordringer, blant annet med byggingen av Ål
folkehøyskole og kurssenter for døve,
som åpnet senhøstes 1973. Tre år senere
kunne Døves Trykkeri ta i bruk sitt nye
hus i Bergen, som også ga plass til hovedkontoret til NDF. Det var år preget av
samhold, fremgang og optimisme.
I 1976 trakk Albert Breiteig seg som
sekretær i NDF, for å konsentrere seg helt
og fullt om ledelsen av trykkeriet. Svein
Arne Peterson, døv, overtok hans stilling.

I 1959 overtok Eilif Ohna (bildet),
Bergen, roret etter Nils Gjerstad. Ohna,
som senere ble ansatt som døvekonsulent
i NDF, fikk en sentral rolle i skoleringen
av tillitsvalgte og ble en svært populær
mann i organisasjonen. Han fikk like
lett kontakt både med grasrota i døveforeningene, som med samfunnstoppene. I de påfølgende år fikk forbundet
gjennomslag for krav om særfradrag til
døve. Etter flere års press fra forbundet
oppretter Arbeidsetaten en stilling som
arbeidskonsulent for døve, med hele
landet som arbeidsområde. Endelig i
1967 kunne døve få førerkort for bil
på samme vilkår som hørende. En ny

Kirke- og utdanningsdepartementet
gjennomfører det første utdanningskurset for tegnspråktolker i 1978 og en ny
milepæl var nådd i forbundets arbeid.
Ellers var årene preget av kampen for
tegnspråkets status, blant annet raste forbundet mot Hørselshemmedes Landsforbunds holdning til tegnspråk – tydeligst
demonstrert på HLFs skole Briskeby, der
tegnspråk var bannlyst.
Etter 10 år som forbundsleder ga Thor
Gisholt i 1978 lederklubben videre til
sin gode venn Rolf Hansen, Drammen.
Samme år gjennomførte NDF store
demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger der kravene blant
annet var utdanning av flere døvetolker,
tegnspråkkurs i NRK og mer teksting av
TV-programmer. I Oslo samlet demonstrasjonen 500 deltakere.
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Gratulerer med 90-årsjubileet.
Hilsen
Døves menighet i Oslo/Østenfjelske døvedistrikt
Døves menighet, Stavanger/Sør-Vestenfjelske
døvedistrikt
Døves menigheter, Bergen og Møre/Vestenfjelske
døvedistrikt
Døves menighet, Trondheim/ Nordenfjelske
døvedistrikt

ønsker Norges Døveforbund til lykke med den
store dagen!

Høgskolen i Bergen ynskjer til lukke med jubiléet, og alt godt for åra som kjem. NDF gjer eit viktig
samfunnsarbeid, som opp gjennom åra har vore til stor nytte og glede for svært mange.
Høgskolen i Bergen har på ulike måtar vore engasjert i dette arbeidet, m.a. gjennom bachelorstudiet i
Teiknspråk og tolking. Høgskulen ynskjer å utvikla dette fagområdet vidare, og
då både gjennom utdanningstilbod, utviklingsarbeid og forsking.
Beste helsing på vegner av Høgskolen i Bergen
Eli Bergsvik
rektor

Nils Mæhle
høgskuledirektør

Kjære Norges Døveforbund!
Gratulerer med feiringen av 90 års arbeid for å
synliggjøre språket, kulturen, livssituasjonen og
ikke minst rettighetene til døve som gruppe og til
døve som enkeltindivider.
Lykke til videre i det viktige
arbeidet dere gjør – la lyset
være på – lenge!
Med de beste hilsener fra
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Hjertelig til lykke med jubileet!





Norsk Døvemuseum gratulerer Norges
Døveforbund med 90-årsjubileet!
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NDF 90 ÅR
Ål-intermessoet 1981 - 1984
I 1981 ble NDFs hovedkontor flyttet fra
Bergen til Ål, blant annet for å bedre
kontakten med de mange tillitsvalgte
som regelmessig deltok på kurs ved Ål
folkehøyskole og kurssenter for døve.
Forbundet hadde avdelingskontorer i
Oslo, Bergen og Trondheim.
Tolketjenesten trådte i kraft fra 1. oktober 1981. Døve kunne nå bruke tolk 30
timer for året, en ny milepæl var nådd.

Osloperioden fra 1984
I 1984 ble hovedkontoret flyttet enda
lenger østover, og de siste 24 årene har
NDF`s naturlige tilholdssted vært i Oslo.
Landsmøtet vedtok en endring i formålsparagrafen i 1984 – følgende ordlyd
ble strøket: «forbundet skal støtte tiltak
som fremmer de kristelige og kirkelige
interesser blant døve.» På landsmøte
ble Toralf Ringsø, Bergen, valgt til ny
forbundsleder.
NDF opprettet i 1985 Døves Forlag i
Bergen og Døves Video (senere Døves
Media) på Ål. Målet med forlaget var å
utgi materiell til tegnspråkkurs og andre
bøker knyttet til døves kultur og historie.
Dessuten overtok forlaget utgivelsen av
NDFs medlemsblad Døves Tidsskrift.
Døves Video skulle produsere og låne ut
videoprogram på tegnspråk.
Årene var preget av stor uenighet internt
i forbundet om norsk tegnspråk. Norsk-,
og ikke minst internasjonal forskning
hadde vist at hvert lands tegnspråk var
egne, fullverdige språk. Fram til da
hadde NDFs kurs i tegnspråk bygget
på en kombinasjon av tegn og tale. Nå
tok NDF konsekvensen av forskningen
og det enhver som ville se, kunne se; at
norsk tegnspråk er et språk og ikke et
hjelpemiddel for kommunikasjonen, som
noen yndet å hevde.
I 1988 krevde landsmøtet at NDF skulle
gå til lisensstreik mot NRK. En komite
utenfor forbundet ledet aksjonen, som
var klart ulovlig. Døve ble oppfordret til
å betale lisenspengene inn på sperret konto. Aksjonen ble også støttet av mange
frivillige organisasjoner og fagforbund og
ble en stor suksess. Kravene om daglige
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nyheter på tegnspråk, bruk av tegnspråktolk i TV-programmer, mer teksting av
programmer og egne programmer produsert på tegnspråk ble innfridd. Blant
annet kom det i gang faste programmer
produsert av Døves Media og sendt på
NRK, og NRK selv startet opp med daglige ettermiddagsnyheter på tegnspråk.
I 1989 gjorde forbundsstyret vedtak
om å arbeide for å sikre Rødbygget for
døvemiljøet. Døveskolen flyttet til nye
tidsmessige lokaler på Heimdal i Trondheim. Statsbygg, som var eier av Rødbygget, ville bruke bygningen til høyskole.
Dette var begynnelsen på en lang kamp
for å beholde Rødbygget hos døve, det
historiske stedet der NDF ble stiftet i
1918 - og der så mange døve har hatt sin
skolegang. Senere opprettet forbundet en
egen stiftelse og fikk overta flere rom i
Rødbygget.
På 1990-tallet ble avdelingskontorene
både i Bergen og Trondheim nedlagt.
Alle ressursene ble samlet på hovedkontoret i Oslo.
I 1990 var det en ny stor massedemonstrasjon i Oslo som samlet 800 personer.
Mottoet var: «La døveskolen leve!» En
Stortingsmelding truet med å nedlegge
alle spesialskolene i Norge, alle elever
skulle integreres i hjemmeskolene. Demonstrasjonen gjorde stort inntrykk på
politikerne og under behandlingen av
saken i Stortinget snudde stemningen.
Mens nesten alle andre spesialskoler ble
nedlagt ble døveskolene styrket ved å bli
kompetansesentre med egen skoledel. I
debatten på Stortinget tok også fire stortingsrepresentanter til orde for å gi norsk
tegnspråk status som eget språk. Det var
en sensasjon!
Da Toralf Ringsø gikk av som forbundsleder på landsmøte i 1994, markerte
det en overgang til styreledere med mer
akademisk bakgrunn – og kanskje med
mindre erfaring fra arbeidet på grasrota
som de fleste tidligere lederne. Først ute
av de nye lederne var Tone-Britt Handberg, Oslo, som ble historisk som NDFs
første kvinnelige leder i -94. Hun ble i
1997 etterfulgt av Klement Våge, Bergen, som igjen ble avløst av Sonja Myhre
Holten på landsmøte i Langesund 2000.

Tone-Britt Handberg.

De tre markerte enda tydeligere at NDF
nå for alvor var blitt en interessepolitisk
organisasjon som prioriterte arbeidet
utad i samfunnet, mens det tradisjonelle
arbeidet rettet direkte mot døveforeningene mer og mer ble overført til kontakt
via teksttelefon, e-post, SMS osv. Kontakten mellom forbund og foreningene
var likevel den beste, fordi en årlig hadde
samlinger som landsmøter, representantmøter og andre felles møteplasser.

Toralf Ringsø.
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Trondheim kommune,
Havsteinekra Helse- og velferdssenter

Vi gratulerer Norges Døveforbund
med 90 års jubileet

Vi gratulerer Norges Døveforbund
med 90 års jubileet

Stiftelsen Signo gratulerer Norges
Døveforbund med 90 års jubileet

Sommeren nærmer seg…

Verveaksjonen 2008

Besøk vår nettbutikk på deafnet
og se alle de fine produktene vi
kan tilby.

Fjorårets verkeaksjoner var en
stor suksess. Ved å gjøre en liten
ekstra innsats kan du få fine vervepremier. Les mer på deafnet.

Her er et lite utvalg.
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NDF 90 ÅR
Tegnspråk som språk
I 1990 vedtok NDF et fireårig arbeidsprogram, der man blant annet sa at NDF
skulle arbeide for at norsk tegnspråk ble
gitt status som offisielt språk i Norge.
I 18 år har en samlet døveorganisasjon
kjempet for kravet om hevet status for
tegnspråkets stilling i samfunnet. Ingen
sak har i NDF samlet døve sterkere enn
retten til eget språk! 1990 årenes slagord
i NDF var: «En tospråklig framtid».
På 90-tallet sto også kampen for et
profesjonelt tegnspråkteater – som ble
virkeliggjort i 1999. Først som et treårig
prøveprosjekt lokalisert til Ål, senere fast
etablert som turneteater med base i Oslo.
Et nasjonalt døvemuseum i Rødbygget
– som åpner i 2009. Bedre tegnspråkopplæring til foreldre med døve barn, den
siste saken kjørt fram en landsdekkende
foreldreaksjon – 40 ukers foreldreopplæring i løpet av barnets første 16 år ble
startet i 1996.
Forbundet og forbundets enheter oppretter Norsk Døvehistorisk Selskap.
I 1997 ble et nytt stort mål nådd, da det
ble innført nye læreplaner (L97) i den
norske grunnskolen med egne fagplaner
for døve, der norsk tegnspråk er førstespråk. Samme år kom det i gang en utredning om det var mulig å slå sammen
NDF og HLF til en paraplyorganisasjon.
Saken kokte bort i kålen, organisasjonskulturene i de to forbundene er nok så
ulik at det vanskelig kan bli noe formalisert samarbeid. NDF har alltid vært
tegnspråkbrukernes organisasjon, mens
HLF alltid har vært organisasjonen for
de tunghørte som bare bruker talespråk
– og slik vil det nok fortsatt være.
I 1998 raste det en debatt for eller imot
CI på døve barn. HLF var ukritisk for
operasjonen, mens NDF hadde mange
kritiske innvendinger og frykter for
barnas språklige framtid om foreldre,
pedagoger og leger igjen viste sin naive
tro på at et «høreapparat» skal gi så god
hørsel at norsk tegnspråk blir unødvendig. 10 år senere er den samme debatten
fremme igjen i media, men spør en barna
som fikk CI for 10 år siden vil en nok
erfare at de fleste er aktive tegnspråkbrukere – og at CI ikke er noe mer enn
4/2008

Rødbygget.

et teknisk hjelpemiddel, på samme måte
som høreapparater. I 1998 kommer også
NRK i gang med tegnspråktolkete sendinger. Samme år sluttet Albert Breiteigs
etterfølger som sjef på trykkeriet, Victor
Nilsen, sin arbeidsdag. Nilsen behersket
som Breiteig norsk tegnspråk og var godt
integrert i døvemiljøet. Den nye lederen
innledet i så måte en ny epoke. Han lærte
aldri tegnspråk. Han gjennomførte en
total snuoperasjon på trykkeriet, med
store million investeringer og han fikk

byttet det gamle navnet Døves Trykkeri
ut med moteordet Designtrykkeriet.
Selvsagt var alle endringene godkjent av
styret, men likevel forsvant «den døve
sjelen» fra trykkeriet med disse omveltningene. Trykkeriet kom også opp i store
økonomiske vansker og i 2006 solgte
NDF trykkerit til Åstvedt AS. Det gamle
flaggskipet til NDF var en sagablott
og hadde på veien tatt med seg Døves
Forlag, som måtte gi opp i 2001 pga
økonomiske vansker.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
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NDF 90 ÅR
En ny tid 2000 – 2008
I 2001 åpnet NDF hjemmesider på
internett, www.deafnet.no Året etter ble
all informasjonsvirksomhet samlet hos
Døves Media, det medførte at blant annet Døves Tidsskrift etter mange år ble
flyttet fra Bergen til Ål. I 2006 ble bladet
flyttet videre østover, til forbundskontoret i Oslo.
I 2002 ble også tegnspråkteateret, Teater
Manu, flyttet fra Ål til Oslo. Døves
Media har etablert seg med kontor også
i Oslo, og det pågår en diskusjon om
hvordan framtiden til bedriften blir både
når det gjelder lokalisering og programproduksjoner, samt distribuering av
produksjonene.
I det nye århundre har kampen for et
mer tilgjengelig samfunn for døve vært
en av de viktigste sakene. Døveforbundet
krever visuell varsling der hørende får informasjoner over høyttaler, mer teksting
og tegnspråktolking av TV-programmer,
at alle norske kinofilmer tekstes osv.
I 2003 ble «tolketaket» opphevet. Det var
en ny, stor seier for NDF. Døve har rett
til å bruke tolk etter eget behov, betalt av
staten, bare knapphet på tegnspråktolker
setter grenser for å gjennomføre dette i
praksis. Likevel kan vi i Norge skryte av
å ha en av verdens beste tolkeordninger.
Samme år ble kampen for tegnspråklov
tatt opp i Stortinget av Britt Hildeng, A.
Statsråd Valgerd Svarstad Haugland svarte at Kulturdepartementet i flere år hadde
hatt en dialog med NDF om saken,
og at departementet hadde bestemt å
utrede spørsmålet. En slik utredning ble
gjennomført av ABM (tidligere Statens
Bibliotektilsyn) som i 2004 konkluderte
med å anbefale norsk tegnspråk som
offisielt språk. Etterpå har forbundet
hatt utallige møter og kontakter med
departement, politikere og byråkrater for
å få tegnspråkloven på plass.
I november 2007 samlet en demonstrasjon i Oslo for norsk tegnspråk nesten
2000 deltakere fra Kristiansand i sør til
Tromsø i nord!
I selveste jubileumsåret ventes det en
avklaring på spørsmålet om norsk tegnspråks status. Kultur- og Kirkedeparte12

mentet legger fram en stortingsmelding
om norske språk i juni, meldingen vil
også omfatte norsk tegnspråk og imøteses
med store forventninger. Ser vi etter en
rød tråd i NDFs 90 år er det nettopp
kampen for norsk tegnspråk som har
preget arbeidet. Som det heter i forbundets formålsparagraf skal NDF arbeide
for å styrke tegnspråkets status på alle
områder i samfunnet. Det er et ansvar
som deles av alle som har valgt å være
medlem i NDF.

Bygningsmannen
Albert Breiteig begynte som sekretær på
fritiden i NDF i 1950. Han ble ansatt
i 1952. Breiteig var hørende, med døve
foreldre, og behersket norsk tegnspråk
til fingerspissene. Han var en erfaren
forretningsmann og kom fra stilling som
disponent i et skotøyfirma Han hadde
også et stort nettverk av kontakter i det
frivillige organisasjonslivet, med egen
bakgrunn fra kristelige og idrettslige
organisasjoner.
Med Breiteigs inntreden ble kontakten
med myndigheten straks bedre og det
interessepolitiske arbeidet til forbundet
fikk en ny giv. Han fikk i gang de første
ledertreningskursene og satset stort med
årlige landslotterier.
Breiteig bygget opp Døves Trykkeri fra
en bedrift som begynte i trange, gamle
lokaler med bare tre ansatte i 1950 til en
topp moderne grafisk bedrift med eget,
nytt hus som ble åpnet i 1977 og med
over 30 ansatte. I mange år kombinerte
han jobben som daglig leder både for
trykkeriet og NDF, og senere også for
Døves Forlag. Han var også arkitekten
bak statstilskuddet og profesjonaliseringen av NDF i 1968, da han som
forbundets daglige leder fikk meg seg to
døvekonsulenter, en redaktør og kontorpersonalet / tolk. I NDF kan en mer
rette snakke om tiden før og etter 1968!
På samme måte sto han bak reisingen
av Ål folkehøyskole og kurssenter for
døve, der han fikk speiderbevegelsen og
musikkorganisasjonene til å spille på lag
med seg slik at NDF sikret seg grunnkapital til byggingen av egen skole. Han
var selv styreleder for skolen fram til han
plutselig fikk hjerneslag 17. mai 1986 og
døde 31. mai.

Hanne B. Kvitvær, dagens forbundsleder ble
valgt på landsmøte i Stokmarknes 2003.

Albert Breiteig var en sjef av den gamle
skolen, han tålte ikke slinger i valsen og
forventet at andre skulle ta oppgavene
like alvorlig og samvittighetsfullt som
han selv gjorde. Ingen har satt dypere
spor etter seg i NDF`s 90 års historie enn
Albert Breiteig.
For sine store innsats ble han i 1981
utnevnt til Ridder av St. Olavsorden.
Han var selvsagt også æresmedlem både i
Bergen Døveforening og Norges Døveforbund.

Albert Breiteig.
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La det
swinge

«Gutten fram
til låret til jenta,
stopper og gir
støtte.» Nei, det
er ingen aldersgrense for denne
artikkelen. Vi
er på swing og
rock’n roll kurs i
Bergen.
Det er instruktøren som gir sine
klare meldinger
om hvordan guttene og jentene
skal klare dansen
best mulig.

Kurt Oksnes og Bjørg Storesund swinger.
helge.herland@doveforbundet.no

Så er de 30 danserne i gang igjen, og hvis
vi ikke visste hvem de fire døve danserne
var så ville vi ikke oppfattet det. Det er
nesten ingen prat mellom parene, verken
på tegnspråk eller talespråk – de kommuniserer tydeligvis gjennom dansen. Det
er grep med hender, snurre rundt en vei
– så andre veien, vrikking på hofte- og
knær, fotarbeid med spenst og balanse.
Det er fascinerende å se på og det kreves
nok både kondisjon, styrke, spenst og
god kroppskoordinasjon. De fleste av
danserne er mellom 40 og 60 år
Arne Nesse, Kurt Oksnes, Bjørg Storesund og Tove Haugstad er mine intervju- og fotoobjekter. Hvorfor drive med
sving og rock’n roll lurer vi på, svarene
kommer kjapt:
- Det er trivelig, sosialt, integrerende, fin
trim og det gir oss liv og lyst, svarer de
som perler på en snor.
- Jeg elsker å danse, smiler Bjørg.
- Hørsel har ingen betydning for å kunne
bli dyktige dansere, vi døve er visuelle
og har samme rytme i kroppen som
hørende, sier Tove.
«Inn og mot og ut ifra, men ikke slipp
hverandre», messer instruktøren. Danserne svetter og guttene må bytte partner
etter hver dansesekvens som er på ca 2
minutter. Det nytter ikke å holde seg til
en partner her, alle er likestilt, og selv om
jeg ikke er dansedommer så ligger de fire
døve godt oppe på min rankingliste.
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- Det er guttene som styrer dansen,
jentene skal bare følge på. Det er vi som
må gjøre hovedjobben, her som ellers,
forteller en dypt alvorlig Kurt.
- Det handler om samspill, vi må «lese»
den vi danser med, ta signalene og finne
rytmen, supplerer Arne.
- Dere mannfolk er jo begge singel, slike
dansekvelder må vel være de beste sjekkestedene?
For en gangs skyld holder guttene kjeft.
Så traff vi spikeren på hodet, tenker vi
«Jenta et skritt ut, sammen med beina,
rundt og få støtte på hoften», instruk-

tøren er ustoppelig og kveldens tegnspråktolk oversetter instruksene – mens
blikket til de døve danserne flakker
mellom instruktørens demonstrasjoner,
tolkens budskap og dansepartnerens
forventninger.
- I pinsen skal vi delta ved Prekestolrock
i Stavanger, sammen med dansere fra
andre kanter av landet, det gleder vi oss
til, smiler Arne.
- Da blir det nok muligheter for mye
sosialt samvær, blunker Kurt!
La det swinge, sier vi og ønsker god tur!

Fra venstre: Tove, Arne, Kurt og Bjørg.
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BISTANDSARBEID
Flere bistandsprosjekter
med norske aktører
helge.herland@doveforbundet.no

Bistandsarbeid er en av NDFs prioriterte oppgaver. Vi vil i bladet framover presentere de prosjektene NDF driver på Madagaskar og Palestina. Vi vil også presentere de private aktørene som arbeider for døve i U-land, som
for eksempel Signo sitt arbeid i Kina, Døves fylkeslag i Troms som har prosjekt i Murmansk, døvemenighetene
som i mange år har drevet arbeid på Madagaskar og der misjonær Ingeborg Finstad har bevist at en med pågangsmot og masse arbeid kan nå store mål. I denne artikkelen ser vi på arbeidet til Deaf Aid.
Hunstad skole
støtter Deaf Aid
Det yrer av barn og ungdom, av lærere
og foreldre, av tolkestudenter og mange
flere. Tolkestudentene er verdifulle medspillere i Hunstadelevenes aksjonsdag for
å samle inn penger til Deaf Aids arbeid i
Kenya. De ivrige elevene har laget til utlodning, tippekonkurranse, skrevet egen
avis som selges for 10-kroner og selvsagt
selger de rundstykker, kaker og vafler.
Leder av Deaf Aid, Marit B. Kolstadbråten, er selvskreven gjest. Hun forteller og
viser lysbilder fra døve barns situasjon i
Kenya. I en liten time holder hun på for
en gruppe elever som sitter konsentrert
og veldisiplinerte. Etter foredraget er det
mange og gode spørsmål til Marit. Alle
de som prater negativt om kvaliteten på
dagens døveskole, burde vært sammen
med oss i gymnastikksalen på Hunstad
denne dagen. Ikke bare har elevene gode
hoder, men de har også varme hjerter.
14.761 kroner klarer de å samle inn til
barna i Kenya som vokser opp under forhold norske barn knapt kan forestille seg.
Hunstad skole er ikke den eneste døveskolen som har engasjert seg for Deaf
Aid.

Marit forteller om sitt siste besøk i Kenya og elevene på Hunstad sitter som tente lys.

14

Også Skådalen, Aulerød og Andebu
kompetansesenter har hatt aksjonsdager,
mens de andre skolene har engasjert seg
i andre bistandsprosjekter- for eksempel
i Tromsø der kommunens hørselsklasse
har engasjert seg for å bedre forholdene
for døve nabobarn i Murmansk.
4/2008

BISTANDSARBEID
har det ganske trasig hjemme, men på
dagsenteret får de nok næringsrik mat og
kan spise seg mette, de får undervisning,
venner, kjærlighet og omsorg, forklarer
Marit.

Fadderbarna

Marit B. Kolstadbråten var i Kenya
igjen i påsken for å følge opp arbeidet
med Deaf Aid. Etter mange og opprørende bilder på TV om opptøyer og
voldshandlinger i landet etter politisk
uro de første månedene i år var det med
stor spenning Marit kom tilbake til sine
venner i Afrika.

- Vi savner fremdeles noen av fadderbarna, men har blitt fortalt at et av barna
med familie er i Uganda og de andre
håper vi er i trygghet et sted hos familie ute på landet. Den urolige perioden
Kenya har vært igjennom har krevd mye
av Deaf Aid for å oppspore fadderbarna
og heldigvis har de fleste klart seg relativt
bra, beretter ildsjelen fra Ål.

«Det grønne huset»
- Det var fantastisk å besøke dagsenteret
vårt i Kiberiaslummen, «Det grønne
huset», igjen. Veien inn til slummen og
dagsenteret vårt var et trist syn. Alle de
små butikkene og en god del bolighus var
fullstendig utbrent. To store kirker også.
Det meste var utryddet, men all asken,
de utbrente bølgeblikkplatene og de
svarte, nesten oppbrente trærne fortalte
om det forferdelige som skjedde akkurat
der de første dagene av dette året. Det
var så ufattelig trist, forteller Marit.
- Det er vanskelig å sette ord på hva som
rørte seg inni meg når jeg møtte alle de
19 barna og de voksne i «Det grønne
huset». Ansiktene lyste opp og tok imot
meg med store smil. En liten hånd smøg
seg inn i min, det var Caroline sin, den
lille døve jenta med CP. De store guttene
begynte nesten med en gang å fortelle
med alvorlige øyne om alt det forferdelige de hadde sett og opplevd. De voksne
nikket og alvoret preget rommet for en
stund. Men de gode smilene kom raskt
tilbake da barna så hva jeg hadde med til
dem denne gangen.
For Marit reiser aldri tomhendt til
Kenya. Denne gang hadde hun med seg
masse flotte dukker og dukkeklær, strikket og sydd av to damer på Ål og Geilo.
Hun hadde også med tannbørster fra
Jordan og vitamintabletter.
- Det grønne huset og personalet der er
det eneste trygge disse barna har. Mange
4/2008

Marit B. Kolstadbråten i en prat med rektor
Hilde S. Jordheim på Hunstad skole, mens
eleven i bakgrunnen venter på at de skal komme
i gang programmet for dagen.

Tre prosjekt
- Deaf Aid skulle ha overlevert tre
prosjekt til myndighetene i Kenya i
begynnelsen av januar, men på grunn av
alle urolighetene etter presidentvalget i
landet, har alt blitt utsatt. Vi venter på
endelig tilbakemelding fra myndighetene om godkjenning av fagplanen for
utdanning av tegnspråktolker. Vi håper
å kunne starte med tolkeutdanningen på
noen få universitet, informerer Marit.

Resurssenteret i Kisii
- Litt utenfor Kisii by, nordvest i Kenya
har vi et lite resurssenter for døve. Fem
datamaskiner blir ivrig brukt til opplæring av døve i alle aldre, og også av lærere
og foreldre til døve. Senteret blir også
brukt av en liten gruppe døve ungdommer som kommer regelmessig til data- og
engelskopplæring i tillegg til at de får
arbeidstrening. Senteret har vært i drift
i nesten to år nå og vi får mange henvendelser fra døve som ønsker å benytte
seg av de tilbudene som blir gitt der. Det
som hindrer dem fra å komme er lange
reiseavstander i og bussutgifter. Vi har
lenge vurdert å flytte senteret inn til sentrum av Kisii by, for å nå ut til langt flere

Det var mye på bordet, men alt ble solgt!

enn i dag. Nå har vi endelig funnet et
passende lokale i sentrum, men husleien
er det som foreløpig stopper oss.

Innsamlingsaksjonen
- Innsamlingsaksjonen til de nesten 700
døve som ble berørt av urolighetene i
Kenya i januar og februar har gått bra,
takket godt samarbeid med Norges Døveforbund, Stiftelsen Signo, Stiftelsen Internasjonal Døvemisjon og døvekirkene
i Norge. Vi samarbeider nå med Kenya
Røde Kors, døveforbundet i Kenya og
døvekirken i Nairobi om å nå ut til de
døve som trenger hjelpen mest. Mange
mistet hjemmet eller arbeidet sitt, livet
har blitt ekstra vanskelig for alle, både
døve og hørende. Prisene på bensin og
mat har økt og dette rammer de fattigste
aller mest og blant dem er det mange
døve. Det kan likevel virke som om det
aller vanskeligste er alle de traumatiske
opplevelsene som har satt seg fast.

Deaf Aid sin visjon
Deaf Aid sin visjon er å arbeide for inkludering av døve i det Afrikanske samfunnet og med fokus på døve barn og unge.
Gjennom å påvirke og aktivt arbeide for
bedre skolegang/utdanning, styrke tilgang og kvalitet på kenyansk tegnspråk,
gi kunnskap og støtte til foreldre og generell informasjon på alle plan i samfunnet vil det føre til en holdningsendring
og gi en bedre hverdag og fremtid for
døve i Kenya og Afrika.
Deaf Aid, Plettevegen 10, 3570 Ål.
E-post: marit@deafaid.org
Kontonr 2320 15 09920

14.761 kroner samlet elevene inn, bl.a. gjennom loddsalg med mange fine gevinster.
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Vi ser en del av lekearealet ute, plassert mellom døvekirken, døvesenteret og Konowsenter

Bergen Døvesenter har
startet barnehage
helge.herland@doveforbundet.no

Etter påske åpnet Bergen Døvesenter «Nubben barnehage as» i sine kjellerlokaler og med en
lekeplass plassert mellom døvesenteret, døvekirken og Konows Senter. I forbindelse med ombygningen har barnehagen investert flere millioner kroner i huset og utearealet.
- Skulle døveforeningen fortsette i
lokalene måtte noe gjøres med huset.
Det var behov for oppussing og utskifting av mye. Alternativet kunne være
at vi solgte huset og flyttet til mindre
lokaler i sentrum, men jeg tror de fleste
medlemmene er stolte av huset og har en
sterk tilknytning til det, forteller Kjetil
Høgestøl. Han er styreleder for Nubben
Barnehage as.

overskudd av driften, forklarer Høgestøl som er utdannet siviløkonom og til
daglig jobber som økonomikonsulent på
Konows Senter.

Døvesenteret har altså stiftet barnehagen
som et eget aksjeselskap, med Høgestøl
som leder og med styremedlemmene
Sunniva Lyngtun og Rune Anda, med
Sigrun Ekerhovd som vara. Alle er oppnevnt av styret i Bergen Døvesenter, og
alle er døve.

- Hvordan har dere finansiert ombyggingen og oppussingen av huset?
- Både Bergen Døvesenter og barnehagen finansierer sine respektive prosjekter
med byggelån i første omgang. Bergen
Døvesenter mottar husleie fra barnehagen til å betale ned på lånene sine. Videre
er Bergen Døvesenter tildelt kr. 400.000
i fylkeskulturtilskudd til rehabilitering
av huset. Vi kan takke vår daglig leder
Rune Anda som har en utmerket kontakt
med politikerne i kommunen. Døvesenteret har dessuten fått støtte fra legater.

- Vi så drift av barnehage som en mulighet til forutsigbare driftsinntekter.
Barnehagen betaler fast husleie til døvesenteret. Dessuten har døvesenteret, som
eier 100 prosent av aksjene i barnehagen,
mulighet til å ta ut utbytte av eventuelt

- Barnehagen vil i forbindelse med
ombyggingen få investeringstilskudd
fra staten og vil i tillegg kunne søke om
tilskudd til å dekke renter og avdrag på
lån, samt husleie fra Bergen kommune,
når barnehagen er endelig godkjent.
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Videre følger det med både statlige og
kommunale driftstilskudd og foreldrebetaling til finansiering av driften, forteller
Høgestøl.

Styreleder Klement Våge, Bergen Døvesenter
og daglig leder Rune Anda prøver sklien inne i
barnehagen.

4/2008

BERGEN DØVESENTER
HAR STARTET EGEN BARNEHAGE
Bergen Døvesenter har også penger plassert på bok etter salget av feriehjemmet
Risperlen. Og for de som enda ikke vet
det: Foreningen har kjøpt helt ny rorbu
og båt i Austevoll kommune, en times
reise fra Bergen sentrum. Så heldige er de
som er medlemmer av Bergen Døvesenter. For det må vi si: Huset til døvesenteret har fått et utrolig løft etter ombyggingsarbeidene. Nymalt hus, rehabilitert
terrasse og kledning på vegg og en kjeller
av topp bygningsmessig kvalitet sikrer
døve i Bergen mange gode år fremover i
egne lokaler.
- Jeg vil også skryte av naboene, Konows
Senter og døvekirken, de har vært veldig
forståelsesfulle i diskusjonene om bruk av
utearealene som jo berører deres eiendommer. Dessuten samarbeider barnehagen, døvesenteret og Konows Senter om
vaktmestertjenester, sier Høgestøl.
Barnehagen har 32 barn, 10 barn er over
3 år, mens 22 barn er yngre enn 3 år.
Det er en talespråklig barnehage. Døve
og tunghørte barn får sitt behov for
barnehageplass dekket av kommunens
tilbud i Pinnelien barnehage. Nubben
Barnehage tar inn barn etter bestemte
kriterier som følger av vedtektene til
barnehagen. Medlemmer av døvesenteret
har fortrinnsrett til plass i barnehagen
for egne barn.
- Det har vært spennende arbeid å delta
i utviklingen av barnehagen. Ingen i
døvesenteret hadde erfaring med barnehagedrift, derfor måtte vi i forarbeidet
knytte til oss den hjelpen vi trengte. For
eksempel har vi brukt styreren i Pinnelien barnehage som konsulent, vi har
brukt et arkitektfirma som har spesiell
kompetanse på bygging av barnehager og
vi har hatt tett kontakt med kommunens
byrådsavdeling og fagavdelingen for skoler og barnehager, informerer Høgestøl.
Barnehagens utforming har fått skryt
både av kommunen, ansatte og foreldre.
Dessuten kan vi daglig konstatere at det
ser ut til at barna stortrives på lekeplassen
som vi har panoramautsikt til fra kontoret til Døves Tidsskrift. Men hva betyr
navnet på barnehagen?
- Nubben er navnet på området her,
Nubbebakken ligger like ved – og selve
huset til døvesenteret het Nubben, den
gang det var sommerbolig for konsul
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Far og sønn Høgestøl. Leiv har gjort en kjempejobb som prosjektleder for ombygningsarbeidene i
døvesenteret. Kjetil er styreleder for Nubben barnehage.

Peter Jebsen. Han hadde som kjent 23
barn, så det er ikke noe nytt med barn i
huset, smiler styreleder Kjetil Høgestøl.

Byggelederen
Så spurte vi ikke styrelederen om hva
han mener om den som har vært leder for
byggearbeidene som startet seint på høsten 2007 og ble avsluttet til påske. For i
det spørsmålet blir han inhabil. Det er
nemlig far hans, Leiv Høgestøl, som har
ledet arbeidet på sin fritid som førtidspensjonist. Han har gjort et imponerende
arbeid. Hver dag har han vært i kjeledressen fra morgen til middag, han har
selv løst mange mindre praktiske saker,
nevenyttig som han er – samtidig som
han har holdt styr på snekkere, murere,

rørleggere, elektrikere, malere osv. Det
er en tøff jobb å koordinere håndverkere
og passe på at de kommer til avtalt tid,
slik at kjellerlokalene virkelig kunne stå
klar til å huse barnehagen fra første arbeidsdag etter påskeferien. Samtidig har
Leiv hatt presset på seg med å holde de
økonomiske rammene. Alt dette har han
gjort bare for et symbolsk honorar, og
på den måten spart døvesenteret for flere
hundretusen kroner. Det er makeløst!
- Leiv har gjort en enestående jobb. Det
er fantastisk med hvilken iver og samvittighet han har løst alle utfordringer og
oppgaver underveis på, sier Rune Anda,
daglig leder i Bergen Døvesenter, i en
kommentar.

Døvesenterets hus blir malt og arbeidet vil forhåpentligvis være ferdig til 17. mai.
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NYTT FRA NDF
Bemanningsbyrået Adecco
søker etter døve arbeidssøkere!
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no

Norges Døveforbund har
inngått et samarbeid med
Adecco og Rycon AS om
vikarformidling av døve arbeidssøkere.

Kurs i intervjuteknikk

Skjulte ressurser
på dagsorden
De senere årene har vi sett store
endringer i arbeidsmarkedet. Det
har vokst frem et stort antall bemanningsselskaper og mange arbeidsgivere
benytter seg av disse firmaene for å
bemanne stillinger av kortere og lengre
varighet. Dette igjen gjør at færre jobber faktisk blir utlyst på ordinært vis,
og det har vist seg å være vanskelig for
døve å få jobb gjennom bemanningsbyråer. Adecco, som er et av Norges
ledende bemanningsselskaper, har fått
opp øynene for at alle de som til enhver tid står utenfor arbeidslivet utgjør
skjulte ressurser for arbeidsmarkedet.
Rycon og NDF har derfor inngått et
samarbeid med Adecco om vikarformidling av døve. Dette er et prøveprosjekt (finansiert av Helse og Rehabilitering) som kan få stor praktisk
betydning for landets døve. Målet med
ordningen er at døve skal få samme
mulighet på arbeidsmarkedet og ikke
automatisk bli sjaltet ut av på grunn
av sin funksjonshemming. Adecco har
i første omgang valgt å fokusere på
døve blant funksjonshemmede. Adecco
ønsker å bli godt kjent med problem-

Som et ledd i å bedre døves tilgang
til arbeidslivet vil Adecco tilby kurs i
intervjuteknikk til døve arbeidssøkere
som har meldt seg som arbeidssøkere
hos Adecco. Kurset er praktisk rettet
med blant annet gjennomføring av
intervju situasjoner. Kurset er gratis
og hvis interessen er der blir den evt.
avholdt i mai/juni.

Interessert i ordningen?
Bjørn A. Kristiansen.

stillinger de vil møte i forhold til døve
for å kunne gjøre en god jobb i å få
døve arbeidssøkere ut i arbeidslivet.
For mer informasjon om samarbeidet
vises det til artikkel i Døves tidsskrift
fra februar 2008.

Den første arbeidssøkeren
allerede i jobb via Adecco!
Selv om prosjektet fremdeles er i sin
spede begynnelse, er den første døve
allerede rekruttert gjennom Adecco og
er ute i jobb. Flere aktuelle kandidater
venter på å få komme til intervju. Det
kreves fleksibilitet av arbeidssøkeren

Bursdagsfest!
Som dere kjenner til feirer NDF 90 år med jubileumsarrangementer i Oslo 18. og 19.
mai. Men et forbund kan ikke feire uten at medlemmene får være med! Derfor har
NDF bestemt å videooverføre alt som skjer under jubileumsmarkeringen den 18. mai
der prinsesse Märtha Louise er hedersgjest. Det betyr at alle døveforeninger som har
internett og projektor kan vise dette på storskjerm.
Vi oppfordrer derfor alle døveforeninger til å ha arrangement søndag 18. mai kl 15
- 18. NDF spanderer bløtkake denne dagen. Sjekk om din forening feirer bursdagen
18. mai og bli med på festen!
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for å få jobb gjennom Adecco. Oppdragene som formidles er både faste
stillinger og korttidsoppdrag, hvor
sistnevnte krever at arbeidssøkeren har
omstillingsevne. Kortidsoppdrag kan
være en viktig innfallsvinkel til å skaffe
seg relevant yrkeserfaring. Erfaring
viser også at mange som har fått seg
midlertidig jobb, ofte får tilbud om å
fortsette eller tilbud om en annen stilling i bedriften.

Prosjektet gjelder i første omgang for
døve og tunghørte som er bosatt i
Oslo og omegn. Samarbeidsopplegget
går kort fortalt ut på at du sender en
søknad og CV til Adecco ved Torben
Sneve (torben.sneve@adecco.no).
Hvis per post er adresen: Adecco,
Torben Sneve, Universitetsgata 10,
0130 Oslo.
I søknaden forteller du litt om deg selv
og dine personlige egenskaper, samt
at du angir innen hvilke felter du kan
tenke deg å jobbe.
Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan du kontakte Norges Døveforbund ved Bjørn A. Kristiansen.

Vinnere
NDF har trukket følgende 5 vinnere
med riktig besvarte spørsmål på konkurrasen på deafnet.no.
Disse vil bli kontaktet og får tilsendt
billetter for to personer med DFDS til
København.
Anita Trana, Arne Karlsnes, Tore Djuvik, Stein Erik Wroldsen og Benjamin
Nesse.
4/2008

Positivt om
norsk tegnspråk

Diskrimineringslov
lagt frem

Statssekretær Wegard Haarsvik, Kultur- og
Kirkedepartementet har besøkt NDF og hatt
samtaler om den kommende stortingsmeldingen
om norske språk.

Barne- og familieminister har lagt fram den nye
diskriminerings- og tilgjengeligshetsloven, som
kan bli et viktig redskap også for å bedre døves
situasjon i samfunnet.

Tegnspråk får god omtale i språkmeldingen, sa statssekretær Wegard Harsvik i et
møte med Norges Døveforbund 23. april.
Han besøkte NDFs kontor og forbundet
fikk presentert sine forventninger til den
kommende språkmeldingen.

Statsråd Anniken Huitfeldt presenterte
7. april den nye diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven. NDF deltok under
presentasjonen, der statsrådens hovedbudskap var at:
- Alle har samme rett til deltakelse i
samfunnet. Det krever et sterkt vern mot
diskriminering av personer med nedsatt
funksjonsevne, og fysisk tilrettelegging
som gir alle mulighet til å benytte ulike
tilbud.
Regjeringen mener at lovforslaget
innebærer at Norge blir et foregangsland
i Norden og blant de ledende land i
Europa på dette området.
Spørsmål som angår mange døve, som
tolketjeneste og teksting/tolking på TV
og kino, er ikke med i dette forslaget,
men skal tas opp i egne utredninger med
sikte på å føre det inn i loven senere.
- Selv om alt ikke er som vi ønsker, så er
det en stor dag for alle funksjonshemmede, for nå får vi et referansepunkt å
jobbe ut fra, sier generalsekretær i NDF,
Paal Richard Peterson.
NDF skal bruke de nærmeste ukene til
å lese gjennom det 278 sider lange lovforslaget, og samarbeide tett med andre
funksjonshemmedes organisasjoner for
en sterkest mulig lov. NDF vil også delta
på høring i Stortinget.
Noen organisasjoner har gitt uttrykk for
misnøye med at det ikke er satt inn tidsfrister for når eksisterende bygg skal være
universelt utformet og at formuleringen

- Statssekretær Harsvik var klar på
at tegnspråk skal få en bred omtale i
stortingsmeldingen om norske språk som
kommer i juni, uttaler generalsekretær
Paal Richard Peterson.
NDF er selvsagt glade for slike signaler.
- Først og fremst ønsker vi at staten gir
uttrykk for ønske om å anerkjenne språket, og jeg tolker signalene fra statssekretæren slik at man er innstilt på å gjøre
dette. Vi venter derfor spent, og tror på
at vi nå kan få et gjennombrudd i saken
som har vært på dagsorden i vår organisasjon siden 1990, sier generalsekretæren.
NDF mener at staten på en eller annen måte må likestille det talte og det
tegnede ord.
- I Norge har vi mange rettigheter som
døve, men språket savner anerkjennelse.
Får vi en slik anerkjennelse på plass, vil
vi lettere kunne jobbe for å fjerne de
mangler og barrierer vi mener fortsatt
eksisterer, sier Peterson.
Parallelt med denne meldingen jobber
også Kunnskapsdepartementet med en
språkmelding knyttet til undervisning.
NDF har derfor bedt om møte med
statsråd Solhjell.

«uforholdsmessig byrde» kan tolkes slik
at det er lett å slippe unna. Man vil forsøke å få Stortinget til å endre dette.
- For oss døve gjelder det å være tydelig
og klar og presisere flest mulige krav til
de videre utredningene, sier generalsekretæren.

Kjøp jubileumsboken
NDFs 90 års jubileumsbok inneholder 19
artikler om døves språk, kultur, hverdag
og framtid. 19 døve har bidratt med
artikler, og boken som er på 192 sider har
mange bilder. Boken koster kr 200 og
kan bestilles hos Norges Døveforbund,
Grensen 9, 0159 Oslo,
e-post: post@doveforbundet.no

Eldre døves kulturtreff i Bergen
Fredag 30.mai
1800 Åpning
1830 QUIZ (spørrekonkurranse)
2030 Middag
Lørdag 31. mai
1000 ROSER – Leikny Holden
1010 SÅNN KAN DET SKJE – Bergen
Døves Seniorgruppe
1030 FRA IDRETTSBANEN – Stavanger
Døves Seniortreff
1050 TOLK - Oslo Døves Seniorforening
1130 SOLOOPPTREDEN – Kåre Høgsve
1145 Kaffepause
1215 ONEMANSHOW - Brynjulf Dammen
1230 FILM
1300 KLOVN – TRILLEBÅR – FOTOGRAF - Trondheim Døves Seniorgruppe
1330 Lunsj
1500 Foredrag: Døves utvandring fra Norge
til Amerika – Jon Martin Brauti
1545 Pause
1600 Diskusjon - Film
1700 Avslutning
1900 Festmiddag

Norges Døveforbund er 90 år
Det blir mottakelse på Clarion Hotel Royal Christiania på selve «bursdagsdatoen»
søndag 18. mai 2008 kl. 15-18.
Noen døveforeninger viser mottakelsen direkte på storskjerm.
Der blir det også servert gratis kaker o.a., som NDF spanderer.
Kontakt din døveforening!
4/2008
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Ungdomssider

«Snowboard-stjernen» Alex i lufta.

Av Jannicke B. Kvitvær
20

Langt, langt oppe
på fjellet!
70 prosent av landets 19 åringer søker seg til et hvileår ved
folkehøyskolene rundt omkring i Norge. Vi døve er heldige vi har et flott tilbud rett foran nesen på oss, nemlig folkehøyskolen på Ål, men hvorfor bruker ikke flere døve det tilbudet?
Til en glede for mange var det rekordmange døve søkere til skoleåret 07/08,
men noe førte til at dette året ble et av de
årene med færrest døve elever gjennom
Ål-historien. Hvordan er det for dere å
tenke på at dere egentlig kunne ha vært
mange flere døve elever i år?
- Det er lett å se at det er en stor forskjell
fra i fjor til i år, i fjor var det mange flere
døve elever. Dette sier Alex, Jeanette
samtykker og fortsetter;
- Jeg tror at det hadde vært bedre om de
døve elevene hadde kommet i flertall. I
år er de hørende i flertall og kanskje de
overkjører de døve på en måte.
Kirsten er enig, hun skulle gjerne ha sett
at det var flere døve elever. Slik lyder svaret fra tre av årets elever på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Det er tre spreke ungdommer som har
sagt ja til å fortelle litt om skolen. Jeanette Storli er 19 år og kommer fra Budalen – en liten bygd i Midtre Gauldal.
Kirsten Bergly er 20 år og kommer fra
Skjervøy litt utenfor Tromsø. Alexander
Victor Wroldsen er 18 år og er fra Oslo.
Begge jentene er hørende og går på tegnspråklinjen. Alexander er døv og går på
fotballinjen.

Hva fikk dere til å søke
skolen?
Kirsten forteller at hun har en døv lillesøster og derfor hadde lyst til å lære
mer tegnspråk, hun har tidligere vært på
kurs på skolen. Jeanette var derimot total
uvitende om skolen, hun søkte egentlig
på tolkelinjen i Trondheim, men kom
4/2008

ikke inn, så derfor måtte hun finne på noe annet. Hun hadde
bestemt seg for noe innenfor tegnspråk og søkte rundt på internett, der fant hun Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Og
ja, man ser jo hvor hun havnet tilslutt. Mens Alex, som har hatt
kjennskap til Ål i så og si hele sitt liv, forteller at han bare var
skolelei og trengte et hvileår, derfor fant han veien. Jentene sier
at de trives godt på skolen, Alex mener at ting likevel kunne ha
vært annerledes om det hadde vært flere elever med felles interesser. Ellers så samtykker han i at det er gøy når alle på skolen
er samlet og gjør noe sammen.

Så det var verdt å dra hit?
Alle er enige i at dette året ikke er helt bortkastet.
- Jeg har lært en god del og det har selvfølgelig vært både oppturer og nedturer gjennom året, forteller Alex.
Kirsten tar ordet:
- Det er absolutt ikke bortkastet å dra hit, for meg har året vært
veldig lærerikt. Her må vi jo bruke tegnspråk 24 timer i døgnet,
så du er nødt til å lære.
Jeanette skyter inn og sier;
- Jeg har lært en hel del tegn og mye om tegnspråk, jeg har blitt
kjent med nye mennesker og kommet meg litt bort fra der jeg
er fra. Jeg tror jeg har vokst mye dette året. Bare det å tørre å
møte opp helt alene første skoledag, uten å vite noe om døve
eller å kunne et eneste tegn, har hittil vært den største utfordringen jeg har hatt i hele mitt liv. Ja, det har vært et veldig bra
og lærerikt år.

Og dere oppfordrer folk til å søke hit?
- Ja, absolutt, sier Jeanette, mens Kirsten fortsetter;
- det er et herlig friår, du møter mange forskjellige folk og for
venner for livet.
- Tja, sier Alex tankefullt, noen har spurt meg tidligere om jeg
anbefaler dem å søke hit, jo, om du er hørende og har lyst til å
lære tegnspråk da er skolen et flott sted for å lære. Men er du
døv, så er det jo bare å søke hit.

Ål er et lite sted, hva gjør dere på fritiden?
- Folk her har alvorlige fritidsproblemer, noen sover og noen
sitter ved pc-en hele tiden, mens andre gjør ingenting. Vi må
finne på ting hele tiden, ting som vi ellers ikke ville ha gjort
hjemme. Dette utsagnet kommer fra Alex, som kanskje er litt
for vant til å bo i en storby?
Jeanette sier:
- Jo, jeg sover alltid etter middagen og sitter ved dataen, men
jeg strikker, hekler og ser på film også. Jeg er med på fotballtrening hver mandagskveld nede i sentrum og så er jeg sammen
med de andre elevene.

En kjempeflink Jeanette på tegnspråkdemonstrasjonen i Oslo den 3.
november 2007.

Når mitt siste spørsmål kommer frem begynner alle tre å tenke
seg om.
- Er det noe spesielt dere har lært dette skoleåret?
Alle tre er enige i at det må være det med å bo tett innpå andre
folk, de to hørende tilføyer også det at de har lært en del tegn
og å kommunisere med døve på døves premisser. Kirsten har
lært å stå litt på snowboard, mens Alex har lært litt om Cuba,
for skoleturen går nettopp dit.
Ål folkehøyskole kunne egentlig hatt 20 døve elever i år, men i
år har bare 9 døve elever brukt skolens tilbud. I tillegg kommer
de 15 hørende elevene. Mer info om skolen kan dere finne på
www.al.fhs.no

Kirsten nikker,
- Jeg sover og driver dank. Jeg leser, sitter ved dataen og ser på
film. Så prøver jeg meg på snowboard. Åja, jeg forsøker også
å tolke norske tv-programmer til tegnspråk, avslutter Kirsten
med et smil.

Hva har dere tenkt å gjøre etter dette året?
- Enten tolkelinjen eller jobbe i et år, konstaterer Kirsten
- Jeg har lyst til å bli tolk. Og vil helst komme inn på skole i
Bergen, men har søkt både i Trondheim og Oslo også. Jeg er
veldig usikker på om jeg kommer inn i Bergen, eller på noen av
de andre plassene, så jeg skal også søke på noe annet i tillegg,
men vet ikke helt hva, forteller Jeanette.
Alex hever skuldrene og avslutter med å si; - vet ikke helt ennå.
4/2008

Kirsten sitter ute og driver dank foran dataen.
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Serbia med tegnspråkrettigheter
Helse- og Sosialdepartementet i Serbia har arrangert et to dagers seminar
om serbisk tegnspråk. Målet med seminaret var å komme fram til mål
og middel i arbeidet med å få regler som gjør at døve i Serbia kan få flere
tilbud på sitt eget språk. Av sentrale tema på seminaret var tolketjenesten,
undervisningen av døve, helsetilbudet til døve osv.
Colin Allen, Australia, styremedlem i WFD var en av innlederne på seminaret, sammen med Kaisa Alanna fra Finlands Døveforbund og Florjan
Rojba fra Albanias Døveforbund. Allen foreleste om FN-deklarasjonen for
funksjonshemmede og de spesielle punktene som gjelder døve og tegnspråk,
mens de to andre foreleste om hvordan de hadde arbeidet overfor myndighetene for å heve statusen for sine nasjonale tegnspråk.

Svensk tegnspråk med
i forslaget til ny språklov

Lars-Åke Wikström jubler over at svensk tegnspråk kommer med i den svenske språkloven,
der det slås fast at samfunnet har et spesielt
ansvar for å beskytte og fremme det svenske
tegnspråket.
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Språklovsutredningens forslag er bra
for svensk tegnspråk, sier Lars-Åke
Wikström, forbundsleder i SDR. - Det
er veldig bra at svensk tegnspråk kommer
med i den svenske språkloven. Det viser
at vårt språk er et språk og ingenting
annet!
Språklovsutredningen foreslår at svensk
tegnspråk tas med i den nye språkloven
med blant annet følgende formulering:
«Samfunnet har et spesielt ansvar for å
beskytte og fremme det svenske tegnspråket.» - Dette gir svensk tegnspråk
en etterlengtet lovbeskyttelse, sier
Wikström.
I en annen formulering sies det: «den
som har behov for tegnspråk gis mulighet til å lære seg, utvikle og bruke det
svenske tegnspråket.» Dette er samme
formulering som brukes for de nasjonale
minoritetsspråkene, noe som betyr at
svensk tegnspråk får samme stilling som
minoritetsspråkene uten å være et minoritetsspråk.
- Det er et utmerket forslag, sier LarsÅke Wikstrøm. SDR har kjempet i svært
mange år for å styrke stillingen til svensk
tegnspråk. Nå kan vi henvise til en lov
som sier at samfunnet skal arbeide for
å bedre forholdene for vårt språk. Den
svenske loven blir et forbilde for andre
lands lover, fortsetter Wikström. Derfor
kjennes det som en seier for alle tegnspråklige. (Kilde: www.sdr.se)

Jeff Daniels bruker
amerikansk tegnspråk
i sin nye TV-film

Jeff Daniels har avsluttet innspillingen
av «Sweet Nothing in My Ear», hvor
han spiller faren til en gutt som er i ferd
med å miste hørselen. Dette er Daniels
første møte med amerikansk tegnspråk,
og ifølge CNN som har besøkt filmsettet,
har han fått teken på det. I filmen spiller
han mot Marlee Matlin, som er døv, og
som fikk Oscar etter innsatsen i «Kjærlighet trenger ingen ord» (1986).
I filmen er Daniels for å operere inn CI
på sønnen. Filmen hadde premiere på
TV-nettverket CBS søndag 27. april, og
speiler kontroversene som har vært rundt
CI. Men, for filmens regissør, Joseph
Sargent, handler filmen dypest sett om to
mennesker - som møter et stort dilemma.
- Hva kommer til å skje mellom disse
to personene som elsker hverandre, sier
mannen - som også regisserte den Emmyvinnende-filmen «Love Is Never Silent»
(1985); en film om to døve ektefeller som
får en hørende datter.
Filmen «Sweet Nothing in My Ears» har
manus av Stephen Sachs, som også står
bak et teaterstykke med samme navn.
(Kilde NTB)

Finland
I desember åpnet to døve kvinner en
tegnspråkkafe i Turku, en by sørvest i
Finland. Kafeeen er åpen hver dag fra
kl 10 til 18, unntatt søndag.
Se mer informasjon på www.cafesign.fi
(Kilde: WFD-nytt)
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Det
skjer
i verden
Burundi
En gruppe døve på vei hjem fra døveforeningen i Burundi ble av politiet
tat for å være en gjeng kriminelle.
Politiet blåste i fløyten at de skulle
stoppe, men som døve hørte de naturligvis ikke dette. Konsekvensen var at
politiet slo dem nesten i hjel. De døve
prøvde å vise frem sine identitetskort
der det fremgår at de er døve, men det
ble føyd vekk. Det hender dessverre
ofte i land som er i krig at politiet og
militæret skyter mot døve fordi de
ikke stopper når det blir gitt signal
om det.
(Kilde WFD-nytt)

Helseinformasjon
i Glasgow
I Glasgow har myndighetene laget 30
videosekvenser på britisk tegnspråk som
informerer folk om en rekke spørsmål
knyttet til helse. Det gis svar på en rekke
av de vanligste spørsmålene innefor ulike
tema. Det informeres også om mulighetene for pasientklager. Se informasjon på
www.nhsggc.org.uk

Jerald M. Jordan er død
Jerald M. Jordan, tidligere president i
CISS, døde 26. mars. Han var født 7. juli
1927 i Michigan, USA. I tillegg til å være
en av de få som har mottatt den olympiske orden av IOC, har han også fått
Norges Døve-idrettsforbunds hederstegn
i 1987, da han var i Oslo i forbindelse
med døves vinterleker dette året.
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Finske kulturdager
Finlands Døveforbund arrangerer sine
25. kulturdager for døve 15. – 18. mai,
denne gang på den vakre øyen Åland,
midt i mellom Sverige og Finland. Det er
Finlandssvenska teckenspråkiga riksförbund som er vertskap. Kulturdagene
byr på teater, håndverk, konkurranser og
annet. Mer informasjon på www.kultur2008aland.fi

Døv bokser til OL
21-åringen Norbert Kalucza er født
døv, men mot alle odds har han sikret
seg en plass på det ungarske bokselaget til OL i Beijing.
Unggutten slet mye i oppveksten på
grunn av handikappet sitt. Han lærte
ikke å snakke før han var ti år gammel, men da han fikk på seg boksehansker, åpnet det seg en ny verden
for ham.
- Det var den gamle olympiske bronsevinneren Janos Varadi som oppdaget
Norberts talent som bokser, forteller mamma Marie. Varadi som vant
OL-bronse i fluevekt i Moskva i 1980,
ordnet det slik at Kalucza fikk de nødvendige medisinske godkjennelser til
å drive som bokser. Nå er han klar for
Beijing-OL, og målet er en medalje.
- Jeg har tenkt å gjøre som helten min,
Istvan Kovacs. Han vant OL-bronse i
fluevekt i 1992 og gullet i bantam fire
år senere. Å kopiere ham er drømmen
min, sier Beijing-OLs eneste døve
utøver i bokseringen.
(Kilde: NTB.)

Tegnspråkordbok
snart ferdig
I mange år har Danske Døves Landsforbund ønsket seg en ny tegnord som avløsning for den gamle røde tegnordboken
fra 1979. På landsmøte i Odense i mai
blir det snikpremiere på den nye elektroniske boken. I motsetning fra den gamle
røde ordboken kan man i den nye elektroniske tegnordbok ikke bare slå opp
på ord, men også slå opp med utgangspunkt i bestemt tegn. For eksempel ved
å vise artikulasjonssted og håndform for
tegnet. Altså kan man slå opp i ordboken
enten på et dansk ord eller ved hjelp av
et dansk tegn. Det er ca 2000 tegn i den
nye tegnordboken.
(Kilde: www.dk.de)

Europamesterskap
i 2008
EM i sykling skjer i Verona, Italia, i
tiden 25. – 31. mai. Basketballelskere
bør ta turen til Bamberg i Tyskland
20. – 28. juni. Siste uken i juli er det
EM i tenniss i Bucuresti, der regner
vi med norsk deltakelse! Det blir det
neppe i orienterings-EM 18. – 23.
august i Vöru, Estland. Det blir helt
sikkert ikke norsk deltakelse i EM
i håndball i Beograd første uken i
september.
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Ferdig med 40 ukers pakken
Her ser vi det første kullet av foreldre som har gjennomført 40 ukers
opplæringspakken i norsk tegnspråk med kurs på Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve og Statped Vest. Første rad fra venstre. May Britt Sæle,
Kari Sørnes, Grethe Bernhovde og Toralf Ringsø (lærer). Andre rad
fra venstre Ingunn Storlykken Herland (lærer), Anne Kårstad Wivegh,
Magnhild Kleppe, Oddvar Hauge, Atle Sæle, Morten Bernhovde.

Ny generalsekretær
på Signo

Heia
Viking!
Tidligere har vi skrevet
om døve fotballsupportere i Ålesund som ser
hjemmekampene sammen
og som har med seg tegnspråktolk som oversetter
all informasjonen fra
speakertjenesten. Nå har
døve siddiser fått til det
samme, de har til og med
startet egen klubb: Viking Deaf Supporters. 26 av de fotballglade stavangerne har fått plasser sammen på den nye,
flotte stadiontribunen i Stavanger.
Med seg har de altså en fotballglad
tegnspråktolk, slik at døve får med seg
alt som sies i høyttaleren, for eksempel
at Tromsø leder 2 – 0 mot Vålerenga og

at Rosenborg gjør så godt de kan mot
Brann! Erling Kvalsund er en av de som
står i spissen for supporterklubben, han
forteller at stemningen er helt på topp
under kampene og at det er deilig å få
med seg all informasjonen som gis på
høyttaleren. NRKs Tid for tegn viser
innslag om supporterne 8. mai.

Aksjon for norsk tegnspråk
Romerike Døveforening hadde tegnspråkaksjon lørdag 5. april på kjøpesenteret Triaden i
Lørenskog. Foreningen hadde stand
og viste DVD med tegnspråkleksjoner,
delte ut brosjyrer og samlet inn mange
underskrifter til støtte for norsk tegnspråk som offisielt språk.
En tegnspråktolk deltok og flere døve
stakk innom.
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Foto: CF Wesenberg.

Signo har ansatt Inger Helene Venås som
ny generalsekretær. Hun er 45 og år jobber i dag som generalsekretær i Kristelig
Folkeparti.

NRK med ny nettside
Tekste- og tolkeredaksjonen i NRK har
laget en ny informasjonsside på internett, forteller Siri Antonsen. Der ligger
det mye praktisk informasjon. I tillegg
vil NRK bruke siden til å informere om
ekstrasendinger og annen nyttig informasjon. Gå inn på http://www.nrk.
no/informasjon/1.4868500
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Det
skjer
i Norge
Kaptein Sabeltann
Vest Agder Døvesenter feirer 50 års jubileum med stor reke-fest på døvesenteret
på Dvergsnestangen i Kristiansand lørdag 19. juli kl 18. Pris kr. 150 for voksne
og kr. 75 for barn. Det er mulighet for
overnattig på døvesenteret, men det gjelder å være tidlig ute med bestilling. Send
påmelding til Roy Eriksen på SMS 95 75
01 13 eller e-post: roy.e@online.no

Medlem i 25 år

Eriksen forteller at det blir tegnspråktolking av Kaptein Sabeltann – forestillingene i Kristiansand dyrepark 13. – 16.
– 17. – 18. juli, billetter bestilles direkte
fra dyreparken, oppgi referanse tegnspråktolk ved bestillingen. Det er mulig
med overnatting på døvesenteret eller
bruke utearealet til telt, campingvogn eller bobil. Ta kontakt med Roy Eriksen.

Tegnspråk
et populært fag
Tegnspråk er et av de mest populære
fagene på høyskoler og universitet for
hørende studenter. Ved HIST i Trondheim er det 317 som søker på studiet i
tegnspråk som har plass til 15 studenter,
mens det er 214 som søker på studiet i
tegnspråk/tolking som har 20 plasser.
Samme høgskole hadde også 22 døve
søkere til studiet som allmennlærer, der
vil 10 døve bli opptatt.
Ved HIST i Bergen er det 285 søkere til
tegnspråkstudiene og 22 får plass. Også
ved Universitet i Oslo er det kamp om
plassene. 355 søkere konkurrerer om bare
20 studieplasser i tegnspråk og tolking.
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Kristian Rygg har vært medlem av Nord-Trøndelag Døveforening i 25 år. Han fikk
derfor diplom og oppmerksomhet på foreningens årsmøte. Også Rannveig Vålen
har 25 års medlemskap, men hun var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Vikhov treff
12. -14. september på Quality Panorama Hotell på Tiller i Trondheim har påmeldingsfrist 12. mai. Arrangørene mangler en del navn og adresser, og ber interesserte
kontakte Heidi Hegdahl Nilsen heidigni@online.no Se også http://home.online.
no/~leifnils/vikhovtreff2008

Sandaker videregående skole til Nydalen
Oslos kommune skal bygge ny videregående skole i Nydalen, som skal være ferdig til
skolestart høsten 2011. Der skal de døve og tunghørte elevene i Oslo kommune få
sitt skoletilbud. De har tidligere gått i fakkeltog for å protestere mot å bli spredt på
ulike skoler i Oslo. Nå vil byrådet flytte alle elevene fra Sandaker til den nye skole i
Nydalen.
Ifølge skoleplanen til kommunen skal Sandaker videregående skole gjøres om til
grunnskole for å avlaste de andre skolene i bydelen.
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CODA

SKUMLE GREIER,
ELLER TRYGT OG KJEKT?
Tekst og bilder: Torill Ringsø.

Foreningen «Hørende barn av døve - CODA Norge» arrangerer sin fjerde samling i juni.
Denne gangen i Bergen. Men hva foregår egentlig på disse samlingene? Her forteller Ellin Thun
og Arne Malum Stensen om sitt første CODA-treff.

Foreningen
hørende barn av døve
– Coda Norge.
Samling i Bergen
13. – 15. juni.

Tema: Å vokse opp
i en tospråklig familie.
Tilleggstema:
Eldreomsorg for døve.
Mer informasjon:
www.coda-norge.no

Vi sitter på «Kafé Filter» i Trondheim,
et koselig og stort sett stille samlingssted
for beboerne i bydelen Ila. I kveld sitter
tre voksne CODAer rundt et bord, da er
det plutselig ikke så stille lenger. Ellin og
Arne har ikke sett hverandre siden juni
i fjor. Gjensynsgleden er stor og latteren
sitter løst. Praten går lett rundt bordet,
om vær, vind og det vi har felles.
Jeg må etter hvert avbryte kaklingen
og pense oss inn på det som er tema
for denne samtalen: hvordan var det nå
egentlig å være på CODAsamling for
første gang?
- Jeg har jo alltid vært en CODA og har
lekt med mange CODAer, men nå har
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det fått et navn. Folk jeg har kjent lenge,
ble plutselig en CODA, sier Arne med et
smil.

kafé i forkant, da føltes det ikke så skummelt å melde seg på samlingen.

- Ja, jeg tenkte nok at det var en litt sær
gjeng, repliserer Arne.

Hva som var formålet med foreningen,
var Ellin nysgjerrig på, hun visste at
et mål var å informere storsamfunnet om vår situasjon, men lurte på om
hun trengtes for å få det til? Det med
erfaringsutveksling var hun også skeptisk
til. Mye av det hun hadde hørt av andres
erfaringer, kjente hun seg ikke igjen i
og lurte på om det gjorde henne litt sær.
Men et snev av nysgjerrighet og det at
hun liker å møte nye mennesker, gjorde
at hun bestemte seg for å bli med.

De er enige i at det hjalp litt at en gjeng
CODAer i Trondheim hadde møttes på

Arne syntes mest av alt at det med
CODA hørtes spennende ut og følte

- Når man jobber som tolk, slik jeg gjør,
må jeg vel innrømme at det var noen som
maste litt om at jeg måtte bli med, så da
ble jeg det. Jeg var nok skeptisk i starten
og lurte på hva jeg egentlig gjorde der.
Jeg visste at flere av dem hadde møttes
før og tenkte at gruppa var etablert og
vanskelig å komme inn i, sier Ellin.
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CODA
nesten at han skulle finne litt mer ut av
hvem han egentlig var. Han føler seg
mange ganger mer døv enn hørende og
var spent da han kom syklende til første
møte. Det ble en positiv opplevelse å sitte
i ring første kvelden, han kjente foreldrene til flere av deltakerne, så det var nesten
som han kjente dem fra før.
- Jeg følte meg vel etterpå, det opplevdes
som om jeg fikk mer autoritet for den jeg
var, understreker Arne.
Ellin derimot hadde ikke helt den opplevelsen, hun kjente ikke foreldrene til
de andre som var der, men syntes det var
veldig hyggelig å være med. Det var mye
latter og fint å kjenne på fellesskapet i
forsamlingen.
… og så avsporer vi igjen. Vi prater og
ler, historier fortelles og vi kjenner igjen
hverandres beretninger. Vi har felles
erfaringer og kan fortelle om dem, uten
å måte forklare at «jo du skjønner, at
min far gikk på døveskole der og der,
og da fikk han venner over hele landet,
det gjorde bilturen om sommeren veldig
lang». Kjekt.
Vi diskuterer hva det har betydd å bli bevisst på hva som var annerledes med vår
oppvekst enn mange andres. For Ellin
sin del, så har det i noen situasjoner vært
en hjelp i jobbsammenheng.
- Jeg hadde ikke reflektert over det før
jeg ble en CODA, men nå kan jeg for
eksempel bidra med informasjon om at
foreningen finnes og at det er kunnskap
å hente. Det åpnet rett og slett noen nye
dører, forklarer hun.
Arne og Ellin har helt ulik bakgrunn.
Mens Ellin var mest sammen med venner
der hun bodde og først lærte seg tegnspråk ordentlig som voksen, hadde Arne
størsteparten av sin barndom i døvemiljøet. For ham var tegnspråk mest naturlig og trygt, norsk var ikke så viktig for
ham som barn, men jeg kan forsikre alle
om at det er en meget språkmektig mann
vi har med å gjøre her. Ja, vi har nok
behov for å bekrefte at vi stort sett har
utviklet oss ganske så normalt, selv med
«disse» døve foreldrene. Poenget er at selv
med ulik bakgrunn, så syntes både Arne
og Ellin at det var positivt å være med på
CODAsamling. De er ulike, hadde ulike
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forventninger og engasjerer seg i foreningen på ulik måte, men de er begge like
viktige for fellesskapet.
Begge to har oppdaget mye som de ikke
hadde tenkt over før, ved å være med på
CODAsamling og utveksle erfaringer og
tanker med andre. Refleksjonen er på et
helt annet nivå enn før.
Latter er en fin ting og det er det mye av
når vi møtes. Vi ler ikke av foreldrene
våre om noen skulle tro det. Vi ler av
situasjoner vi har opplevd og det vi har
felles. Mange døve kjenner vel igjen den
følelsen av å være sammen med likesinnede som har opplevd det samme og
som forstår hva du mener uten at du må
forklare så mye? Så er det jo slik at vi
selv har lov å spøke med vår egen situasjon, men hvis andre «hørende» gjør det
samme, så ser vi ikke på det med like
blide øyne.

Arne skal delta på årets samling i Bergen.
Han bestilte flybillett for 6 mnd siden.
Som nestleder i foreningen, er han
forpliktet til å være med, men han gleder
seg veldig fordi det var så morsomt sist.
Ellin har lyst, men det er ikke sikkert
hun har anledning. Hun vil gjerne
oppfordre alle CODAer om å bli med og
se hva samlingene er for noe. Selv om det
var litt skummelt i starten, så var det en
veldig positiv opplevelse. Det var en god
og trygg samling, alt som gjorde det til
en så positiv opplevelse klarer hun ikke
helt å sette ord på. Hun gleder seg til
hun kan være med neste gang og da er
det hennes tur til å treffe igjen kjente, og
forhåpentligvis nye CODAer. Mens vi
sitter og prater, virker det som om lysten
til å bli med til Bergen øker – kanskje
hun prioriterer det i år likevel? Den som
blir med får se!

29

CI:

Debatt om tegnspråk eller
talespråk i 2008!

Det er utrolig at vi i 2008 på ny skal få en diskusjon om norsk tegnspråk kontra norsk tale- og/
eller skriftspråk. Men historien gjentar seg. Vi presenterer noen klipp fra debatten:
Brennpunkt NRK1
tirsdag 15. april

Døve barn med CI som velger norsk tegnspråk
som førstespråk har rett til 25 timers spesialpedagogisk undervisning i uken, mens døve barn med
CI som velger norsk talespråk bare får 2 timer
med spesialpedagogikk.
I to år følger Brennpunkt en døv gutt på 4 år som
har fått CI. Foreldrene har valgt å satse på talespråk, tegnspråk har legene på Rikshospitalet rådet
foreldrene til å vente med. Hva får vi se: en gutt på

4 år uten verken talespråk eller tegnspråk, en gutt
som ikke vet hva han heter og ikke har verken
tegn eller ord for «mamma».
Programmets svar på tragedien er at gutten ikke
har fått nok spesialpedagogiske timer til å utvikle
talespråket. Foreldrene har kjempet seg fram til 6
timers trening hver uke i den barnehagen gutten
er integrert i.

Reaksjonene lar ikke vente på seg.

Et cochleaimplantat er en medisinsk revolusjon
som gir døve barn mulighet til hørsel. Opera-

sjonen gjør likevel ikke at barna hører normalt.
De blir tunghørte og trenger hjelp til å utvikle
talespråk. Tidligere operasjoner helt nede i femmånedersalderen betyr at flere velger talespråk.
Norsk og internasjonal forskning viser at barn
som opereres før de blir to år, kan utvikle normalt
talespråk, men oppfølgingen av disse barna har til
nå vært så dårlig at vi kan snakke om en generasjon med barn som er språkhemmet.

Aftenposten 18. april
- generalsekretær i
NDF Paal Richard
Peterson:

I programmet blir det hevdet at jo mer tid som
brukes på å lære barna tegnspråk, desto mindre
tid blir det til å lære talespråk. Dette er påstander
som det vil være betydelig strid om. Mange mener
faktisk det motsatte: barn som får tegnspråk, lærer
også norsk best. I et brev av 15. februar 2008 ber

Barneombudet Helse- og omsorgsdepartementet
om et møte for å drøfte oppfølgingen av barn
med CI. Vi ønsker alle barnas beste, og er enige
om målet: samfunnsaktive og glade hørselshemmede barn. La oss alle takke ja til Barneombudets
invitasjon til dialog!

Bergens Tidende
19.april - daglig leder
i Bergen Døvesenter
Rune Anda:

For oss voksne døve er det vondt å se døve barn
som ikke har utviklet språk. Med normal tegnspråklig utvikling bør døve barn kunne kommunisere like godt på tegnspråk som hørende barn gjør

på talespråk. Denne språklige plattformen kan
døve barn bruke til å lære seg talespråk og skriftspråk. Tospråklighet for døve barn er like naturlig
som for andre barn som vokser opp med to språk.

Aftenposten 20. april
- videojournalist
Finn Arild Thordarson:

I Brennpunkt sies det at dersom foreldre velger
bort tegnspråk, får de to timer spesialpedagogisk
hjelp til taletrening pr. uke. Men de som velger
tegnspråk, får 25 timer med spesialpedagogikk
pr. uke. Men de 25 timene det refereres til, betyr
i praksis at de døve barna går i barnehage der det
brukes tegnspråk. Sammenligningen blir derfor
villedende.
Ifølge programmet forsto Theo på fire år ikke

begrepet «mamma». Det er trist, fordi dersom han
hadde fått lære noen enkle tegn, kunne han ha
lært seg begrepet «mamma» før han fylte ett år.
Dersom Theo ikke hadde vært døv, ville det ha
vært en sak for barnevernet dersom det kom frem
at et barn ble nektet språkutvikling. Men når barnet er døvt, og det eneste effektive alternativet til å
lære språk er tegnspråk, anses det som foreldrenes
rett til å nekte barnet dette.

Aftenposten 17. april
– generalsekretær i
HLF Geir Lippestad:
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Foreldre som velger tale for sine CI-opererte barn,
får to timer hjelp i uken. Velger de tegnspråk, får
de gratis barnehageplass og 25 timer spesialpedagoisk hjelp i uken. For oss virker det som systemet
er mer opptatt av å beskytte egne fagfolk enn å
ivareta barnas behov.
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CI:

Debattkveld
i Oslo Døveforening

En del av forsamlingen under Oslo Døveforenings debattmøte.
helge.herland@doveforbundet.no

- Har døve barn rett til et fullverdig liv, var tittelen på debattkvelden som Oslo Døveforening
arrangerte i april. Foreningslokalet var fullsatt da de tre foredragsholderne Beata Slowikovska,
Odd-Inge Schröder og Nora E. Mosand innledet.
Beata Slowikovska fortalte hvorfor de
har valgt bort CI til sin sønn. Døves
Tidsskrift har tidligere intervjuet Beata
og mannen Ronny P. Jacobsen om deres
valg. Nå gjentok Beata hvor dårlig de
følte seg behandlet av Rikshospitalets
(RH) CI-team. Som døve foreldre til et
døvt barn, mener Beata at de vet mer om
spørsmålet knyttet til norsk tegnspråk og
tospråkligheten norsk tegnspråk og norsk
skriftspråk enn CI-teamet. Ingen av de
som jobber i CI-teamet på RH er døve.
Hun mener de har for mye fokus på
hørsel, og bryr seg for lite om hele mennesket. Beata fortalte også at da hun kom
fra Polen som liten jente kunne hun bare
polsk tegnspråk. Så lærte hun seg norsk
tegnspråk og norsk tale- og skriftspråk.
Det må da være et bevis på at døve barn
kan lære flere språk, bare en har tegnspråk som førstespråk, påpekte hun.
Odd-Inge Schröder tok tak i NDF`s
slagord: «Ja takk, begge deler», som han
mener er svært uheldig. Det er som å si:
«Ja takk, til briller og tegnspråk». NDF
bør ikke si noe om CI, men konsentrere
seg om å jobbe for norsk tegnspråk. Skal
NDF bruke dette slagordet bør en i alle
4/2008

fall presisere at en mener ja takk, til
tospråkligheten norsk tegnspråk og norsk
skriftspråk (talespråk). Han understreket
at CI bare er et teknisk hjelpemiddel,
det gjør ikke døve barn hørende. Norsk
tegnspråk er det språket døve barn kan
utvikle seg normalt med og fungere
optimalt med under oppveksten og som
voksen, sa han blant annet – og la til:
- Legene kan ingenting om språk. Han
understreket at han ikke er i mot CI,
men i mot språksynet – det at foreldre
til døve barm med CI frarådes å bruke
norsk tegnspråk. Fokus må være på
tospråkligheten, fremholdt han.
Nora E. Mosand sitt foredrag hadde
stikkordene: menneskesyn, livsverdi og
livskvalitet. Hun advarte mot at folk lar
seg begeistre av legene og troen på hørsel
og talespråk som det eneste saliggjørende, vi som selv er døve vet at medaljen
har en bakside, sa hun. Noen vil alltid
være døve og vi har et ansvar for dem,
det kan se ut som om NDF er ukritisk
for CI. Isteden bør NDF være opptatt
av å tilrettelegge for at folk kan leve det
gode liv som døve, og vektlegge alle de
mulighetene som åpner seg for dem som

behersker norsk tegnspråk. Nora spurte
også hvorfor mange døve har så lavt
selvbilde? Hvem er de påvirket av?
Etterpå var det debatt. Det ble sagt mye
fint om norsk tegnspråk og hvor viktig
det er for døve barn med eller uten CI at
de får komme i et tegnspråkmiljø så tidlig som mulig. Selv om debattkvelden var
tilrettelagt med tolking til talespråk var
det få hørende foreldre til stede på møtet.
Det bør vel bli utfordringen for Oslo Døveforening til neste informasjonskveld,
at de får foreldregruppen i tale: for det er
foreldrenes som gjør valgene for sine barn
når det gjelder språk og oppvekstvilkår.

De tre innlederne i en pause, fra venstre Nora
E. Mosand, Beata Slowikovska og Odd-Inge
Schröder.
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CI:

Kan foreldrene velge
barnets språk?

Vi har en døv datter på
snart fire år, selv er vi
hørende. Vi har visst at
hun er døv fra hun var
spedbarn. Da hun var ett
år fikk hun operert inn
et avansert høreapparat,
cochleaimplantat (CI).
Vi ble fortalt at dette ville
gi vår datter hørsel god
nok til å utvikle et normalt
talespråk innen skolealder.
Det neste året fulgte vi, som anbefalt på
Rikshospitalet, en hørselsopptreningsmetode. I denne metoden bruker man ikke
tegn, men fokuserer kun på hørselen.
Etter dette året ble det klart at metoden
ikke fungerte for datteren vår. De to
første leveårene hadde hun dermed ikke
tilgang på et språk, ingen begrepslæring
og påfølgende dårlig kognitiv utvikling.
Så sterkt ønsket vi oss en «hørende» datter at vi i to år diskriminerte vårt eget
barn – og unnlot å gi henne tilgang til
det språket hun som døv har rettmessig
krav på, nemlig norsk tegnspråk.

Tospråklig tilnærming
I dag er hun tegnspråkbruker og trives
godt i en barnehage i Oslo blant døve og
hørende barn, og med døve og hørende

Hilde Holtsmark og Jørgen Borrebæk, foreldre

ansatte. Etter snart tre år med CI opplever vi nå for første gang at hun prøver å
artikulere noen talespråklige lyder, skjønt
det som er forståelig foreløpig er begrenset til «mamma» og «nei». Tegnspråklig
er hun nå i stand til å formidle seg. Hun
kan for eksempel fortelle hvorfor hun
gråter, fortelle korte ting fra barnehagen,
at hun har lyst å dra i svømmehallen,
hvilken bok hun vil se i på sengen, at hun
ikke vil sove i sin egen seng osv, og ikke
minst, vi kan føre en enkel dialog med
henne. Det er interessant å merke seg
at hun har utviklet seg mer talespråklig
etter at vårt fokus ble flyttet til tegnspråk
enn hun gjorde under den tegnfrie tiden.
Språklig og kognitivt er hun forsinket,
men omsider i en trygg og naturlig
utvikling med norsk tegnspråk som

første språk. Vi håper hun med tiden til
hjelp vil kunne utvikle norsk skrift- og
talespråk som sitt andre språk.
Hadde vi visst det vi vet i dag om språk
og kognitiv utvikling hos barn, om
betydningen av å komme tidlig i gang
med å kommunisere på barnets egne
premisser, ville vi, fra den dagen datteren
vår ble diagnostisert døv, gitt henne en
tospråklig mulighet. Vi ville tilrettelagt
for at hun kunne utvikle norsk talespråk
og norsk tegnspråk, at hun selv skulle få
velge sitt språk og ikke at vi skulle velge
for henne. Tegnspråk har på linje med
andre språk en kritisk alder for optimal
tilegnelse.
Hadde vi bare kunnet skru tiden tilbake!
Men det kan vi dessverre ikke.

Brennpunkt feilinformerer
Med bakgrunn i vår erfaring blir vi triste
og til dels opprørte over den vinklingen
Brennpunkt på NRK1 tirsdag 15. april
velger når de tar opp temaet døve barn
med CI og språkopplæring.
Programmet inneholder flere faktafeil om
antall timer barn som velger tegnspråk
får med spesialpedagog samt mulighet
til gratis barnehageplass. Programmet
unnlater også å nevne eksisterende tilbud
landets kompetansesentre på hørsel gir til
foreldre som velger norsk tegnspråk.

Kaia Sofie fikk ikke språk de 2 første årene av sitt liv.
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Budskapet om å la barnet velge selv ved å
gi det en tospråklig opplæringsmulighet
er tatt med i programmet, men hva dette
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CI:

Kan foreldrene velge
barnets språk?

innebærer ble ikke fulgt opp av programlederne. Brennpunkt viste heller ingen
gode eksempler på talespråklig utvikling
satt i sammenheng med mengden hørselstrening barna har fått.
Programmet kunne med andre ord ikke
påvise at barn som hadde hatt mange
timer med spesialpedagog snakket bedre
enn barn som hadde hatt få. Hvorfor? Vi
tror at denne sammenhengen er vanskelig å påvise.

Myter om døve
Vi ble skuffet over, i 2008, i et land
der vi har en antidiskrimineringslov, å
oppleve at det å være døv tegnspråkbruker fremstilles som noe fremmed, lukket
og rart. Det kommer ikke fram at norsk
tegnspråk er et fullstendig språk på linje
med fransk, engelsk eller norsk, og at
tegnspråk brukes på alle nivåer i samfunnet; fra barnehage til doktorgradsnivå.
Hvordan tror Brennpunkt at en slik
vinkling av døve og tegnspråk oppleves
av voksne tegnspråkbrukere og deres
pårørende? Hvordan oppleves dette hos

Da Kaia Sofie fikk norsk tegnspråk kom kommunikasjonen igang.

foreldre som nettopp har fått vite at
barnet deres er døvt? Hvordan oppleves
det av foreldre og pårørende til døve
tegnspråkbrukende barn?
Vi er redd denne type fremstilling kan
bidra til at foreldre tar valg på vegne av
sine barn som, i forhold til en språklig
tilnærming, kan vise seg å være feil og i
noen tilfeller fatal.

Vi er redde for at mange foreldre i
Norge, med god støtte fra Rikshospitalet
og media, skaper en gruppe mennesker
med mangelfullt utviklet talespråk,
uten kjennskap til tegnspråk, og dermed
bidrar til å forsterke rotfestede myter om
døve som einstøinger uten språk, som
artikulerer lyder som kun er forståelige
for de aller nærmeste i familien.

Teeness asa
TEENESS er en moderne
verkstedteknisk bedrift lokalisert i
Trondheim. Vi tilvirker dempede
verktøy under varemerket Silent
Tools. De benyttes av mekanisk
industri verden over.
TEENESS er stolt av å ha blitt
tildelt NDF’s første
Næringslivspris for vårt
organisatoriske arbeid der døve
medarbeidere deltar aktivt.
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Adresse:
Adresse:
Teeness ASA
Box 8606,
NONO-7452 Ranheim.
Ranheim.
Tlf: 73539600
Fax:
Fax: 73539696
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CI:

Nordisk perspektiv
Av Janne Carlsson.

Tegnspråk og tospråklighet
er nøkkelen
På styremøte i februar bestemte vi å
støtte Unga Hörselskadades (unge tunghørtes) notat om tospråklighet. Notatet
og vedtaket varmer. Deres grunnleggende krav er at tunghørte barn tidlig
må gis mulighet for å utvikle både svensk
tegnspråk og svensk tale og / eller skriftspråk. Det handler om å se språkene i et
livslangt perspektiv der man ikke kan
forutse barnas behov for kommunikasjon. Målet er at foreldre og barn ikke
skal komme i en valgsituasjon, derimot at
valget skal være begge språk. Det handler
om å kunne være deltaker i alle sammenhenger og situasjoner. Unga Hörselskadade krever rett til tegnspråk.
Begrepet tospråklighet har alltid vært
viktig i foreldreforeningen DHB. Det
betyr at vi skal passe på at døve og tunghørte barn får både svensk tegnspråk og
svensk tale / og eller skriftlig svensk. Den
tradisjonelle gruppen døve barn blir stadig mindre og er ifølge HRF`s årsrapport
for 2007 bare 17 barn i alderen 0 – 5 år.
Gruppen barn med CI øker tilsvarende
og er ifølge samme rapport 192. Denne
gruppen havner på mange måter i samme
situasjon som tunghørte barn alltid har
gjort. Barn med CI er døve når de sover,
bader, om CI-apparatet ikke fungerer
osv.

De har åpnet førskolen sin også for
CODAer (hørende barn med døve
foreldre), søsken og andre som vil bruke
tilbudet. Man gir førskolen en ekstra
dimensjon og snakker om en flerspråklig
skole.
I desember kom utredningen «Ökad
likvärdighet för elever med funktionshinder». Der foreslås det at staten skal
øke sitt økonomiske ansvar med 28, 1
millioner kroner for alle døve og tunghørte barn. For å få del i pengene skal det
kobles til krav i elevenes utdanning med
oppfølging. Et av forslagene innebærer en
invitasjon til tospråklig undervisning i et
tegnspråklig miljø.
Det som skjer i Sverige er unikt. Vi
trenger bare å gå til vårt naboland Norge
der det pågår en het debatt om tegnspråk

eller ikke skal brukes til døve barn med
CI. Leger har uttalt at det ikke finnes noe som tyder på at barna trenger
tegnspråk og at det derfor er urimelig om foreldrene lærer seg språket. At
tunghørte skulle ha behov for tegnspråk
kan jeg ikke en gang se har vært nevnt i
debatten. Jeg begynner å tenke på sangen
«Norge, Norge er et råttent land…». Så
ille håper jeg ikke det er og jeg ble litt
beroliget da jeg nylig leste at det norske
barneombudet har engasjert seg i spørsmålet. Han er bekymret for hvordan
habiliteringen for barn med CI fungerer
ut i fra barnas språklige- og psykososiale
utvikling. Om ikke annet har de oss som
naboland. Kanskje ser vi snart en innflyttning fra Norge på samme måte som
vi har begynt å se fra Danmark.
Mer info om DHB på www.dhb.se

DHB mener at det er viktig å være
oppmerksomme på en sikker kommunikasjon både sosialt og i undervisningen.
Vi vil gi våre barn mulighet til å velge
språk og da må barna få tilgang til begge
språkene allerede i barnehagen. Barn
har ikke problem med å tilegne seg flere
språk, tvert imot virker det som en fordel
– og forskning viser at svensk tegnspråk
er positivt i et helhetsperspektiv også for
taleutviklingen. Derfor er det viktig for
oss å nå ut med tidlig informasjon til
foreldrene. Vi arbeider også for å få til en
mye bedre foreldreopplæring i tegnspråk,
fordi dagens tilbud er for dårlig.
Dessverre hører vi samtidig fra flere barnehager at tegnspråkmiljøene utarmes.
Ett unntak er Kattungens förskola i
Örebro. Der har man sett tospråkligheten som en positiv utfordring for døve og
tunghørte barn med eller uten CI.
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Janne Carlsson er ordförande for foreningen Döva, hörselskadade og språkstörda (DHB) barn i
Sverige, på norsk blir det leder for foreldreforeningen for døve og tunghørte barn.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Død

Runde dager

SISSEL GILLEBO, Heggens, døde 28.
februar 2008. Hun var født 18. desember
1919.

80 år

TRINE NÆSS, Heggedal, døde 18.
mars. Hun var født 1. februar 1971.
Døves Tidsskrift hadde et stort intervju
med Trine i nr. 2/2008. Der fortalte hun
åpent om sine psykiske plager, men Trine
slet også med flere fysiske sykdommer,
så hun hadde et hardt liv. Trine døde av
hjertesvikt da hun var på påskeferie hos
sine foreldre i Larvik.
ANTON HAUGE, Hamar, døde 7. april
2008. Han var født 29. juni 1939.

INGA BIRKELAND, Bergen, blir 80 år
2. mai.

CHRISTOFFER C. HOLSEN
Vi vil gratulere go`gutten vår med 1 års
dagen 2. mai. Vi er kjempeglade i deg!
Masse bursdagsklemmer fra mamma
Helle og pappa Erlend.

THORBJØRN JOHAN SANDER,
Bergen, blir 80 år 7. mai.

75 år

BJØRG HENRIKSEN, Harstad, blir 75
år 21. mai.

60 år

PER ARNE PAULSEN, Moss, blir 60 år
22. mai.

MARTIN UDLAND, Andebu, døde
1.april. Han var født 1. desember 1912.

50 år

ANDERS ANDERSSON, Leksand,
Sverige, døde 1. april, bare 56 år gammel.
Han var en av de betydeligste lederne i
Sveriges Dövas Riksförbund.

RANDI BYDAL, Førde, blir 50 år 2.
mai.

Samtidig gratulerer vi Jarle G. Røyset
med dagen 27. april, Amalie T. Fernlaug
med dagen 1. mai og Iver Aleksander
Stavnes med dagen 2. mai. Håper dere
får en kjempeflott dag! Bursdagsklemmer
fra Christoffer, Erlend og Helle.

HELLE HEIDI HAMMERLUND,
Rykkinn, blir 50 år 4. mai.

Gladnyhet

MARY-ANN GRØNÅS, Bergen, blir 50
år 7. mai.
SVEIN ROAR SOLHEIM, Ål, blir 50
år 15. mai.

Bursdager
SIV BENEDIKTE MITTET
INGRID STOREDALE, Bergen
Vi meldte i forrige blad at Ingrid Storedale døde 13. mars. Hun var nær 64 år
gammel og som alltid i toppform. Ingrid
var tidligere en av Norges beste døve
idrettsutøvere både på friidrettsbanen
og i langrenn. Hun omkom i en tragisk
ulykke på arbeidsplassen Kavli, der hun
kom i klem ved en maskin. Politiet og
arbeidstilsynet etterforsker ulykken, men
det er ingenting som tyder på at hennes
døvhet hadde betydningen for tragedien.
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TONJE FORNESS-ØIE
Masse gratulasjoner med overstått til
Tonje Forness-Øie, Trondheim, som ble
18 år og myndig 24. april.
Hilsen mamma, Preben og Tara.

Lykken smiler til Siv igjen. Som mange
husker mistet hun sin kjære Baard i
2003. Han gikk plutselig og uventet
bort. Sorgen har vært tung, men som
det heter «sorger og gleder vandrer i
sammen». 8. august gifter Siv seg igjen.
Den heldige er Maarten Vreugdenhil fra
Nederland. Han er døv og noen kjenner
ham som tidligere spiller på det nederlandske døvelandslaget i fotball. Han vil
flytte til Trondheim der Siv bor og blir
nok en ressurs for miljøet. Bryllupet blir
feiret i Sivs hjemby Molde, og alle hjerter
gleder seg!
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Nye omsorgsboliger
åpnet på CSS
- Jeg vil framføre en uforbeholden unnskyldning og beklagelse overfor Fritz Moen og dem som
kjente ham og sto ham nær, for den urett han ble utsatt for, sa justisminister Knut Storberget i
en tale på Conrad Svendsen Senter (CSS) i Oslo fredag 18. april.
Både justisminister Knut Storberget og prinsesse Märtha Louise var til stede ved åpningen av «Skråningen», de nye omsorgsboligene til døve på CSS.

Anledningen var åpningen av 18 nye omsorgsboliger, kalt «Skråningen» på CSS
– der prinsesse Märtha Louise sto for den
offisielle åpningen. Men først ville regjeringen enda en gang gi sin unnskyldning
til Fritz Moens minne.
- Så mye lidelse og urett som Fritz Moen
ble utsatt for, finnes det ingen tilgivelse
for. Dette må unngås for framtida, sa
Storberget, på vegne av regjeringen.
Statsråden opplyste at regjeringen har
økt oppreisningsbeløpet til Fritz Moens
dødsbo med 4 millioner kroner, slik at
beløpet totalt er på 20 millioner. Fritz
Moen bodde de ti siste årene av sitt liv
på CSS, og testamenterte alt han eide til
dem. Her døde han også en naturlig død
andre påskedag 2005.
Regjeringen nedsatte i 2006 et eget
granskningsutvalg for å vurdere påtalemyndighetens og rettens rolle i saken.
Utvalget kom i sin rapport med meget
skarp kritikk av politiets, påtalemyndighetens og rettens rolle i saken.
I forbindelse med ekstra erstatningen
på 4 millioner kroner er det inngått en
avtale mellom CSS og Justisdepartementet som sier at CSS skal opprette et
fond som skal brukes til forsknings og
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opplysningsvirksomhet rundt funksjonshemmedes stilling i rettspleien. Det skal
særlig legges vekt på døve og tunghørtes
stilling. I avtalen er det også tatt med en
setning mange noterer med glede:

«Justisdepartementet ser
behov for at døves språklige rettigheter i rettspleien
styrkes og at tegnspråkets
offisielle status vurderes.»
Prinsesse Märtha Louises
åpningstale
Kjære alle sammen. Kommunikasjon er
basis for all menneskelig samhandling.
Det er et grunnleggende behov for de
aller fleste å kunne kommunisere egne
mål og behov. Døve mennesker utgjør
en språklig og kulturell minoritet. Dette
gjør at døve oftere enn andre møter barrierer i samfunnet, og kan ha vanskeligere for å benytte seg av det offentlige
tjenestetilbudet.
Her på Conrad Svendsen Senter har dere
spesielt fokus på dette og gir døve et enestående tilbud. De som mottar tjenester
her er voksne døve og døvblinde med
behov for særlig tilrettelagte tjenester.
Dette er en liten målgruppe med tanke
på antall personer, men behovene og
tiltakene er svært ulike og varierte. Det

målgruppen har felles er at de trenger
tilbud i et levende tegnspråkmiljø der
de kan forstå og bli forstått. Individuelt
tilpasset kommunikasjon er helt grunnleggende for å kunne skape et miljø som
gir rom for utvikling hos den enkelte.
Styrken til Conrad Svendsen Senter
ligger nettopp i helheten og bredden i
tilbudet som tilbys. Sammensatte problemstillinger krever fleksibilitet og bred
tverrfaglig kompetanse.
Min mor, daværende Kronprinsesse
Sonja var her i 1984 og åpnet de nye
bygningene. Mye har skjedd på 24 år, og
med tiden forandres våre behov og det
stilles nye krav. Selv har jeg hatt gleden
av å ha gått her på tegnspråk kurs i 1999
og det var givende å få et lite innblikk i
dette språkfellesskapet.
Jeg er veldig glad for å være her ved
åpningen av det nye tilbygget i dag.
Skråningen inneholder 18 flunkende nye
omsorgsleiligheter som står klare for heldige beboere. Jeg gleder meg til en liten
omvisning etterpå. Det er fint å høre at
resten av bygningene her også skal rehabiliteres, slik at alle etter hvert vil få enda
bedre bo kvalitet og mer plass.
Da gjenstår det bare å gratulere dere alle
med dagen og herved erklærer jeg Skråningen for åpnet.
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TELEFONLØSNINGER FOR HØRSELSHEMMEDE – UTVIKLET I NORGE

Har du mobiltelefon
og høreapparat?

VESTVIK REKLAME AS FOTO: JANNE SVIT

Vi har enkle løsninger som gir deg god lyd.

Bluetooth trådløs
halsslynge med
integrert samtaleforsterker, for
mobiltelefoner
og audioutstyr.
Godkjent som hjelpemiddel

™

www.commidt.com
COMMidt AS • PB 198, 7601 Levanger
Tlf: 74 02 00 00 Fax: 74 02 00 01
E-post: post@commidt.com

Sounds better

Til alle hørselshemmede som har søkt høgskole
eller universitet fra høsten 2008
Tolketjenesten i Oslo/Akershus har ansvaret for å skaffe tolker til hørselshemmede studenter
som skal studere på høgskole eller universitet i fylkene Akershus, Oslo og Østfold.
Vi ønsker å yte en best mulig tolketjeneste. Dette krever tidlig planlegging fra tolketjenestens side. I tillegg ønsker frilanstolkene informasjon om muligheten for å få undervisningstolking fra høsten av, slik at de kan planlegge sitt arbeid.
For å få en oversikt over antallet hørselshemmede studenter, ønsker vi derfor at du så snart som mulig kontakter oss pr telefon eller mail dersom du har søkt på høyere utdanning i et av disse fylkene. Vi vil gjerne vite hvilken utdanningsinstitusjon
du har søkt, hvilken linje/fag, og hvis du ikke bor i Oslo/Akershusområdet - hvilken tolketjeneste du tilhører.
E-post adresse: nav.tolketjenesten.oslo.akershus@nav.no
Teksttelefon: 64 84 11 04
Telefon: 64 84 11 83
38

4/2008

Kaptein Sabeltann og
Den Forheksede Øya

Gled dere
til sommeren 2008,
små og store
pirater!
Forestillingen spilles på
Kjuttaviga i Dyreparken og vil
bli tegnspråktolket:
Søndag 13, juli
Onsdag 16. juli
Torsdag 17. juli
Fredag 18. juli
Forestillingene starter
kl 23.00.
OBS! Værforbehold!

Bestill billetter på e-post: bestilling@dyreparken.no eller ring direkte til Dyreparken
booking, tlf: 38 04 98 04.
Oppgi ”døvetolk” som referanse når dere bestiller plass.
Billettpris for alle over 3 år: kr 260,- + gebyr kr 25,-

PLANLEGG SOMMEREN NÅ!
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B-BLAD
Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 Oslo

Teater Manu - norsk tegnspråkteater

En moderne gamling!
Teater Manu gratulerer Norges
Døveforbund med 90-årsjubileet!

Klovner for voksne

En anderledes teaterforestilling kafé og sprudlende samvær!
I september kommer denne
forestillingen til et sted nær deg!

Liker du å filme?

Hvis du ønsker å vise
filmene dine for publikum - ta
kontakt med oss!
Til høsten blir det film-matiné på
Kulturkafé

