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Så mange døve anslår verdens døveforbund (WFD), at der findes på
verdensplan. Til sammenligning estimeres det, at der i Danmark er cirka
4.000 døve.
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Lilly Krarup var med helt fra
begyndelsen, da DDL’s internationale
arbejde startede i 1980’erne.
Og sikke en rejse, det har været.

Side 42

nyt fra hovedbestyrelsen

Ret til tegnsprog
– også i resten af verden

Tekst: DDL’s hovedbestyrelse
Foto: Vickie Mølgaard-Madsen

I DDL arbejder vi målrettet på at forbedre vilkår og rettigheder for alle danske døve.
Vi samarbejder med andre organisationer, med politikere og med medier for at sikre at blive hørt
og blive taget alvorligt, når vi siger, at ret til tegnsprog er en menneskeret, som ikke må krænkes.
Hver eneste dag er vi i kontakt med både
medlemmer, som oplever, at de møder barrierer i dagligdagen og med virksomheder,
myndigheder og kommuner for at huske
dem på, at vi har basale rettigheder, som
skal overholdes. Det er vi stolte af, og vi
kan se, at vi hele tiden gør fremskridt, og
at vi sammen med alle vores medlemsforeninger gør en forskel.
Men DDL arbejder også udenfor Danmarks
grænser. Igennem mange år har et lille og
meget dedikeret team i DDL arbejdet for
døves muligheder og rettigheder internationalt. Lige nu driver vi flere projekter forskellige steder i Afrika og har også projekter
i Jordan og Vietnam. Det gør vi, fordi det
er vigtigt at sikre døves fremtidsmuligheder globalt, og fordi vi ved at dele vores
viden og ekspertise selv bliver klogere på
verden omkring os. Ved at lære om de udfordringer, man kan opleve som døv i fx
Ghana i Afrika, eller ved at sætte en stopper for diskrimination af døve i Vietnam
samler vi viden, som igen og igen kan bruges
andre steder i verden. Vi er i DDL en del
af et globalt fællesskab og netværk, og med
vores medlemskaber i både European
Union of the Deaf (EUD) og World Federation of the Deaf (WFD) er DDL en markant medspiller på det globale marked.
Alt det vi lærer i de internationale indsatser, kan vi også gøre brug af i det daglige
arbejde i Danmark. Når DDL’s internationale team er på feltbesøg og både underviser i vores metoder og lærer fra de projekter, som de besøger, kommer de tilbage
til Danmark med hovedet fuld af nye ideer,
viden og ekspertise, som kan bruges både

nationalt og internationalt. Arbejdet med
døveorganisationer i udlandet er primært
finansieret gennem Handicappuljen, og i
flere projekter har DDL samarbejdet med
andre organisationer i udlandet for at
opnå størst mulig gennemslagskraft. Og
med en international udvikling, hvor det
ikke nødvendigvis bliver nemmere at leve
som døv i fx Afrika, er arbejdet vigtigere
end nogensinde. I DDL’s hovedbestyrelse
mener vi, at vi må stå sammen på tværs af
grænser og hjælpe og udvikle der, hvor vi
kan, og hvor det gør den største forskel.
Udbredelsen af og retten til tegnsprog på
eget modersmål er det vigtigste budskab,
vi skal udbrede, og det gør vi også gennem vores internationale indsatser.
Og netop for at sikre retten til tegnsprog
i hele verden arbejder DDL på at styrke
indsatserne. Som vi tidligere har fortalt,
har DDL’s internationale team har fået en
medarbejder mere, Stephanie Linder fra
Australien, og dermed tæller teamet i dag
tre personer. Alle tre arbejder målrettet
på et eller flere udviklingsprojekter og vil
ofte tage ud på projektbesøg, både for at
monitorere, at projekterne forløber som
planlagt, og for at tilføre viden og ekspertise lokalt. I DDL er vi ekstremt glade for
den tillid det internationale team nyder i
projekterne, og fremover vil det være et
fokuspunkt at styrke indsatsen - for der
er stadig rigtig meget at gøre internationalt. Der er mange, som slet ikke er i nærheden af at opleve de samme rettigheder,
som vi gør i Vesten, og det er et faktum,
som DDL gerne vil ændre på. Alle har ret
til tegnsprog - hele livet.

Handicappuljen hører under Danske Handicaporganisationer (DH) og støtter
DH’s og medlems-organisationernes udviklingsengagement. Puljen er tilpasset
handicaporganisationernes særlige vilkår for og erfaringer med rettighedsbaseret
udviklingssamarbejde.
(Kilde: Danske Handicaporganisationer)

DDL’s hovedbestyrelse

Lars Ahlburg,
landsformand

Michael Olesen,
næstformand

Christina
Hausgaard

Nathalie Hein

Lea H. Hyldstrup

André
Kobberholm

Sarah Lind

Janne Boye
Niemelä

Ole RønneChristensen

Frederik Olsen
1. suppleant

Bent Brøndum
2. suppleant
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Årets frivillig 2021
DDL har for andet år i træk ønsket at hylde den frivillige indsats, som rigtig mange døve yder
hver eneste dag, og udgangspunktet for prisen er de mange gode initiativer, som relaterer sig
til DDL’s arbejde.
Nogle døve har selv taget initiativ til at gøre en forskel, mens andre har henvendt sig til DDL og ønsket at blive en del af en større
frivillig indsats. Uanset om man har valgt at gøre en forskel på
eget initiativ eller har valgt at blive en del af DDL’s projekter, så
viser de bud, vi har modtaget, at der rundt omkring i hele landet
er mange engagerede døve.

Vinderen af

ÅRETS FRIVILLIG 2021

De nominerede til årets frivilligpris 2021 er:
• Gugga Sønnichsen,
som har spredt glæde på Facebook
med livsglade opslag og gode billeder.
• Nadia Hybel,
som på eget initiativ har lavet opsamlinger
på myndighedernes pressemøder til stor glæde
for mange døve.
• Dorrit Annette Christensen,
som er lykkedes med at komme i forretningsudvalget
i Danske Handicaporganisationer i København.
• Alex Stensholm,
som igennem de sidste 4-5 år har været én af
drivkræfterne i at arrangere juleaften for døve.
• Erna Christensen,
som har været formand for seniorklubben
Valdemar Sejr i mange år, men også er frivillig
i mange andre sammenhænge.
• Torsten Guhle,
formand for Tegnbuen.
Nomineringen er en stor anerkendelse i sig selv,
og som det ses, er det seks stærke bud.

Torsten Guhle,

forperson for Tegnbuen.
Torsten er valgt som vinder, fordi han med sit engagement har været drivkraften i, at Tegnbuen,
som er en lille forening, er blevet meget mere synlig blandt andet gennem foreningens sociale medier. Torsten har været med til at sprede nyttig viden om døve LGBT+ og har været rundt på besøg
og fortælle om vigtigheden af Tegnbuen. Torsten
har i coronaperioden været rigtig god til at arrangere og bruge digitale platforme til at afholde online oplæg om forskellige emner, som er meget relevante for alle; ikke kun for Tegnbuens medlemmer.

Ekstraordinært landsmøde
Den 3. september 2022 afholdes der ekstraordinært landsmøde. Årsagen er, at behandling
af vedtægtsændringer ikke blev færdiggjort på repræsentantskabsmødet i oktober 2021.
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Kend dine rettigheder
som døv tolkebruger
på arbejdsmarkedet
Er du i tvivl om, hvem der bevilger tolk, når du har et arbejde,
eller når du søger arbejde? Og hvor mange timers tolk kan du få,
når du er ansat på deltid eller fuld tid? Hvad er dine rettigheder,
hvad kan du klage over, og til hvem klager du?
Danske Døves Landsforbund har lavet ti videoer til dig, som
bruger tegnsprogstolk i forbindelse med dit arbejde. Videoerne
er lavet i samarbejde med en jurist, og du kan her blive klogere
på, hvilke regler og betingelser, der gælder, når du skal bruge
tegnsprogstolk i forbindelse med din arbejdssøgning eller dit
arbejde. Alle videoerne er formidlet af en døv tegnsprogstolk,
og der følger en tekstet udgave med.

Se dem på www.ddl.dk.

©unsplash

Dansk
tegnsprogsdag 2022

1 3. maj 2022

Har vi helt glemt Dansk Tegnsprogsdag i kølvandet på pandemien?
Det har vi bestemt ikke – og for at kompensere for de sidste par
års nedtonede fejringer, gennemfører vi dagen med en fest!
Sæt derfor et kryds i din kalender den 13. maj 2022, og hold
øjnene åbne for yderligere information og eventuel tilmelding.
Vi løfter sløret for programmet efter Døvebladets deadline, så
hold øje med vores hjemmeside og Facebook.
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32-årige Hòng Vũ Thị er en af hovedkræfterne
bag DDL’s arbejde i Vietnam, hvor der lige nu sker
en kæmpe udvikling for døve – både mænd og kvinder.
Tekst: Vickie Mølgaard-Madsenn Foto: Đức Cao Văn
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Hòng er den yngste i en søskendeflok på
tre. Alle tre søstre er døve, og forældrene
er hørende. Hòng er opvokset i Hanoi,
hvor hun også bor i dag. Hun fik meget
tidligt en brændende energi for at skabe
bedre forhold for døve, og hun betegner
sig selv som aktivist for døves rettigheder.
"Jeg kunne tidligt i livet se, at der er forskel
på døve og hørende. Jeg kunne se på både
mine forældre og rundt omkring i samfundet, at der var en forskel – en forskel,
som ikke kun handlede om at være døv
eller hørende. Det var snarere en forskel
på de muligheder, vi hver især får. En forskel på adgang til information, viden og
uddannelse. En forskel med hensyn til
jobmuligheder. Kort sagt; en forskel på
de muligheder, vi får, for at leve livet".

”

Jeg kunne tidligt i livet

se, at der er forskel på døve og
hørende. Jeg kunne se på både
mine forældre og rundt omkring
i samfundet, at der var en
forskel – en forskel, som ikke
kun handlede om at være døv
eller hørende. Det var snarere
en forskel på de muligheder, vi
hver især får. En forskel på
adgang til information, viden og
uddannelse. En forskel med
hensyn til jobmuligheder. Kort
sagt; en forskel på de muligheder, vi får, for at leve livet.

”

Hòng taler hurtigt med en stor energi. ”Da
jeg var omkring 10 år gammel, kom jeg med
mine søstre i døveforeningen, og der mødte jeg for første gang voksne døve. Det
gjorde det kun endnu mere tydeligt for
mig, at der var brug for aktivisme. Og det
er der stadig i dag. Der er brug for at ændre
tingene, så døves vilkår forbedres. Der er
brug for, at nogen gør noget. Der er især
brug for, at døve selv gør noget.”

10
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Uddannelse skaber udvikling
Hòng startede for alvor med at arbejde
direkte med døve, da hun var 24 år. Hun
blev involveret i undervisning af døve børn
og oversættelse af bibelen til hanoisk tegnsprog (der findes flere tegnsprog i Vietnam,
red.). Og i 2017 blev hun som første kvinde
nogensinde valgt som næstformand for
døveforeningen i hovedstaden, Hanoi.
DDL’s samarbejde i Vietnam startede i
2017. Der er intet nationalt døveforbund
i Vietnam, men der findes flere foreninger.
Projektet havde derfor fokus på at styrke
døveforeningen i Hanoi og gøre dem til
officielt talerør for døve i Hanoi. Som et
led i dette arbejde skulle døve i foreningen
klædes på gennem uddannelse, så de bagefter kunne arbejde med DDL’s projekt.
Hòng var en af de mange døve, som søgte om at få en plads. Hendes ansøgning
blev imødekommet, og således gik det til,
at Hòng fik et års uddannelse på Frontrunners på Castberggård i Danmark. I
2019 rejste Hòng derfor til Danmark.
”Det var en kæmpe oplevelse for mig at
starte på Frontrunners. Både kulturelt og
vidensmæssigt. Pludselig mødte jeg andre
døve, som satte ord på mange af mine
tanker. Pludselig fik jeg en viden om døve,
som jeg ikke anede eksisterede. Jeg sugede
det hele til mig,” fortæller hun entusiastisk
og uddyber:
”Jeg fik pludselig viden om døveidentitet,
sprog, rettigheder, audisme, politisk arbejde, diplomati, konflikthåndtering og så
videre. Jeg vidste ingenting om det før.
Jeg mødte forskellige døve, og der var
højtuddannede døve undervisere.
Wow. Der blev det meget tydeligt for
mig, at vi var bagud i Vietnam.”
Efter år på Frontrunners rejste Hòng tilbage til Vietnam i maj 2020. Nu skulle hun
i gang med at bruge sin nye viden i praksis. I samme periode startede DDL et nyt
projekt i Vietnam, som var en videreførelse af det første projekt fra 2017.
Mænd og kvinder er ikke ligestillede
Tilbage i Vietnam arbejder Hòng i DDL’s
projekt, hvor hun bruger sin nye viden fra
Frontrunners. Som uddannelse er Frontrunners i nogle situationer vestlig centreret,
og Hòng tilpasser derfor sin viden til den
vietnamesiske kultur og vietnamesiske

døves behov. Der er både forskel på de
vilkår, som døve lever under, men der er
også en forskel i kultur sammenlignet med
Danmark. ”I Vietnam lytter man, når en
lærer taler. Man stiller først eventuelle
spørgsmål til sidst. I Danmark oplevede
jeg meget mere dialog, og at eleverne også
må afbryde underviseren. I Vietnam er
der mere respekt for hinanden. I Vietnam
sidder man også stille på sin stol med ret
ryg; det er også meget anderledes i
Danmark,” griner Hòng.
At der er kulturforskel, kommer også til
udtryk i den måde, samfundet er indrettet
på – herunder mænd og kvinders roller.
Traditionelt er kvinden hjemmegående
og står for husholdning og børnepasning,
imens manden er udearbejdende. Både
døve og hørende mænd har flere rettigheder, og fx er det i mange familier vigtigt at få drengebørn. Det er nemlig sønnerne, der står med ansvaret for familien,
hvis forældrene dør, ligesom det er sønnerne, der arver, uagtet at der er døtre.
Det er dog under forandring. Eksempelvis
fortæller Hòng, at flere og flere kvinder
er på arbejdsmarkedet. Men der er stadig
lang vej. Især for døve kvinder. Derfor ligger det også Hòngs hjerte nært at undervise i kvinderettigheder.
Døve kvinder har ikke samme adgang til
information i samfundet, og oveni kan der
være kulturelle tabuer. Det betyder, at
mange døve kvinder ikke kender til rettigheder, når det gælder fx vold, trusler og
overgreb. Gennem projektet har Hòng
derfor undervist i kvinders rettigheder,
seksuel sundhed med mere.
"Helt generelt har døve ikke samme adgang til information i samfundet. Og døve
har ikke som hørende adgang til uddannelse. Staten betaler for tegnsprogstolk
til erhvervsuddannelser, men de betaler
ikke for tegnsprogstolk til universitetsuddannelser. Det betyder, at der er en grænse for, hvor langt man som døv kan komme
rent karrieremæssigt, medmindre man er
heldig at få adgang til anden uddannelse,
sådan som jeg fx fik det med Frontrunner"s.
Det er stadig mænd, der sidder i langt de
største lederstillinger. Kvinderne er dog
begyndt at komme til også – men døve

døveaktivisme

kvinder er bagud grundet manglende uddannelse.
Døve skal tage ansvar
På Frontrunners lærte Hòng også om
audisme – det vil sige forskelsbehandling
på baggrund af døvhed med troen på, at
hørende kan og ved bedre end døve.
Det var en stor øjenåbner for hende. Ikke
mindst fordi der i Vietnam traditionelt er
mange hørende, som arbejder med døve.
”På erhvervsuddannelserne er det hørende, som underviser døve. Det er hørende,
som styrer døveskoler og så videre. Det
er svært at ændre, så længe døve ikke har
samme adgang til uddannelse som hørende. Men der er dog forandring på vej,” fortæller Hòng og fortsætter: ”Døve begynder at få en større bevidsthed om deres
egen identitet og ret til at være i verden.
Tidligere har døve været meget passive
og har ikke rigtigt været i dialog med hø-

rende. Døve har bare adlydt de hørende.
Ingen har stillet spørgsmål til eller reflekteret over deres egen situation. Men nu
– nu begynder flere og flere døve at stille
spørgsmål til og udfordre de hørende, som
stadig er meget involveret i arbejdet med
døve. Vi skal huske på vores værd som
døve. Og derfor er det så vigtigt med
døveaktivisme.”

”

Døve begynder at få en

større bevidsthed om deres
egen identitet og ret til at være
i verden.

”

I DDL’s projekt er fire ud af fem ansatte
døve. Alle bestyrelsesmedlemmer er også
døve. Derudover bliver de opfordret til at
bruge døve undervisere og oplægsholdere.

Hòng arbejder i dag som lokal projektmedarbejder i DDL’s projekt. Hendes opgaver er alt fra administration til undervisning og organisationsarbejde. ”Jeg
arbejder meget med organisatorisk udvikling – fx hvordan man laver vedtægter
og afholder generalforsamling. Jeg afholder workshops, hvor jeg enten selv underviser eller sørger for at skaffe undervisere
– selvfølgelig helst døve undervisere. Jeg
er også involveret i arbejdet med at sikre
døve information. Det kan være information om alt fra, hvordan man får kørekort
til økonomi og rettigheder.”
International døveuge i Vietnam
Gennem DDL’s projekt og opholdet på
Frontrunners er Hòng også blevet mere
bevidst om det internationale samarbejde
og netværk. Hvert år i september måned
er det international døveuge, som døves
verdensforbund, WFD, står bag. Det bliver
nu også markeret i Vietnam takket være
Hòng og de andre projektmedarbejdere.
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”Jeg kan se, at det skaber opmærksomhed omkring døve, og det er en rigtig god
måde at stå sammen på. Det giver større
gennemslagskraft, når vi står sammen internationalt. I Vietnam er vi nu begyndt at
fejre den internationale døveuge. Jeg har
fx været ude på gymnasier, hvor jeg har
holdt oplæg om døve og spredt viden og
information. På den måde løfter vi døve i
samfundet og viser, at døve også kan.”
At det internationale samarbejde gør en
forskel, er tydeligt for Hòng. Hun fortæller,
hvordan samarbejdet med DDL helt konkret har betydet, at flere døve kommer på
arbejdsmarkedet. Det har det, fordi døve
i Vietnam nu er klædt på til at arbejde politisk. Derigennem har de tydeliggjort, at
døve også kan og vil arbejde.
"I dag er det sådan indenfor håndværksfag, at 30 % af virksomhedens ansatte
skal være mennesker med handicap. Hvis
man som menneske med handicap får afslag, så har man mulighed for at klage.
Reglerne gælder ikke på statslige arbejdspladser og ikke for akademisk arbejde".

”

I dag er det sådan inden-

for håndværksfag, at 30 % af
virksomhedens ansatte skal
være mennesker med handicap.

Tro på fremtiden
I Vietnam estimeres der at være 1,3 millioner døve ud af det samlede befolkningstal på 95,5 millioner. Til sammenligning
bor der er i Danmark cirka seks millioner,
hvoraf cirka 4.000 er døve.
Det lyder til, at der er kommet en større
accept af døve i samfundet?
”Ja, det er rigtigt. Jeg vil sige, at det nu er
cirka 50-50. Men. Det er meget afhængigt
af, hvor i Vietnam man er. I en stor by som
Hanoi er der generelt mere viden og større accept, men i provinsen og på landet
står døve i en helt anden og langt sværere situation.”
Alligevel er Hòng optimistisk.
”Jeg tror på fremtiden. DDL’s projekt støtter udviklingen for døve her i Vietnam og
hjælper os med at få færdigheder, så vi
selv kan lave politisk arbejde og kæmpe
for vores rettigheder og lede vores egen
organisation,” forklarer Hòng og fortsætter efter en lille pause: ”Det er meget
tydeligt for mig at se, at viden hjælper.
Viden gør en forskel. Viden skaber udvikling og forandring. Og jeg er så glad for at
kunne være med til at formidle viden og
give viden videre. Vi skal have flere døve
med. Flere døve skal uddannes. Døves
skal være mere selvstændige og uafhængige. Vi har brug for flere døveaktivister.”

Hvis man som menneske med

Hvad er dit største håb for fremtiden?

handicap får afslag, så har

”De langsigtede mål med projektet er
mine største håb. Nemlig at flere døve får
adgang til uddannelse – også på universiteterne. Dernæst håber jeg på, at Ho Chi
Minh City tegnsprog og hanoisk tegnsprog
bliver anerkendt som selvstændige sprog.
Endelig håber jeg, at staten forpligter sig
til at sikre døve adgang til tegnsprogstolk.
Vi døve har ikke samme adgang til informationer i samfundet, så det er helt essentielt, at vi i det mindste har adgang til
tegnsprogstolkning.”

man mulighed for at klage.
Reglerne gælder ikke på statslige
arbejdspladser og ikke for akade-

”

misk arbejde .

Hòng er glad for reglen, for døve kæmper
stadig med stigma. Men hun er ikke tilfreds
endnu. Døve kan mere. Men det kræver
adgang til universitetsuddannelser på lige
fod med hørende. Derfor fokuserer DDL’s
projekt også på etablering af en tegnsprogstolkeuddannelse, da døve ikke kan
gennemføre en uddannelse uden en kvalificeret tegnsprogstolk, der kan tolke på
højt niveau.
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Hòng tænker et øjeblik inden hun siger:
”Døve har også værdi. Både mænd og
kvinder. Vi har samme værd som hørende.
Vi har også rettigheder. Og det er på tide,
at de bliver anerkendt af resten af samfundet,” afslutter Hòng. Der er ingen tvivl
om, at Hòng og DDL’s projekt sammen gør
en forskel for døve i Vietnam.

døveaktivisme

Om DDL’s
projekt i Vietnam
2017-2020
Hanoi Association of the Deaf
(HAD) er blevet styrket til en mere
strukturelt organiseret organisation.
Med støtte fra projektet er kommunikationen blevet styrket både
internt og eksternt.
HAD har i perioden udført politisk
arbejde, der har medført større synlighed af HAD og døvesamfundet
i Hanoi. HAD bliver nu inviteret til
handicaprelaterede arrangementer
arrangeret af regeringen, internationale organisationer og NGO'er.
2020-2023
Projektet er nu i sin anden fase, og
arbejdet bygger videre på erfaringerne og resultaterne fra første
fase og assisterer også med etablering af en tolkeuddannelse i
Vietnam.
2023 –
Det forventes, at der etableres et
langsigtet samarbejde og partnerskab mellem DDL, HAD og andre
partnere i Vietnam. DDL forventer
at arbejde i Vietnam i minimum 10
år i overensstemmelse med den
overordnede strategi for DDL’s
udviklingsarbejde. På længere sigt
er det projektets mål at hjælpe til
etablering af et nationalt døveforbund i Vietnam.

Marts 2022 | Døvebladet
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Derfor er det vigtigt
at arbejde internationalt

Tekst: Claus Staunstrup Nilsson

Danske Døves Landsforbund driver internationale projekter i Afrika, Asien
og Mellemøsten. Det gør vi, fordi det er vigtigt ikke at lukke os om os selv
og kun fokusere på det, som er lige for.
Der er naturligvis meget at kæmpe for i Danmark, før døve har
lige rettigheder og fuld adgang til tegnsprog hele livet, men gennem
vores internationale arbejde slår vi os også fast som en organisation, som både henter viden udefra og deler ekspertise med dem,
som har behov for vores hjælp.
Sammenholdet mellem døve internationalt er ikke noget nyt.
Rigtig mange døve har venner og familie over hele verden og
er måske selv flyttet til udlandet eller kommet her til Danmark
som immigrant. Derfor er det naturligt, at DDL konstant forsøger
at styrke vores internationale arbejde og vores relationer med
både lande, som vi kan sammenligne os med, og lande, hvor vi
skal hjælpe andre døve.
DDL’s indsatser på det internationale plan vil i de kommende år
blive styrket. Vi har et ønske om at deltage i flere projekter og
arbejde i flere lande og verdensdele. For al den viden, som
vi har fået og indsamlet i DDL, kan komme rigtig mange
til gavn ude i verden. Når vi sikrer adgang til tegnsprog eller undervisning i tegnsprog i fx Afrika,
sikrer vi ikke blot et eksistensgrundlag for
døve i det pågældende projekt - vi viser
også vejen og viljen til at skabe varige forandringer for døve, som der måske ikke
tidligere har været politisk ønske eller
vilje til at se gennemført lokalt.

Ved at åbne os for verden og ved at dele vores viden og erfaringer
er det vores mål at skabe ordentlige vilkår for døve. Uanset om
det er i Danmark, i Europa eller hvilket som helst andet sted i
verden. Vi har en forpligtelse til at hjælpe andre, som ikke er lige
så heldigt stillede som os selv, og det vi lærer i processen, kommer
os selv til gavn.
Når vi er opmærksomme på og bekymrer os om resten af verden
og de udfordringer, som andre lever med, samtidig med, at vi
holder fokus på udfordringerne herhjemme, lærer vi en hel del
om os selv. Vi lærer, hvad det er, som vi både internationalt og
nationalt skal arbejde videre med for at komme i mål med en
verden, hvor det at tale tegnsprog er en menneskeret, som bliver
overholdt.

Derfor vil DDL gerne i de kommende
år indgå i strategiske partnerskaber
med andre organisationer, der ligesom
vi ønsker at ændre vilkår for andre i
verden. Det er et arbejde, som både er
langsigtet og strategisk fornuftigt for
DDL. For ved hele tiden at gøre verden
opmærksom på, at der er et problem i,
at døves menneskerettigheder overtrædes, står vi stærkere og stærkere
som forbund. Både i Danmark og
resten af verden.

©unsplash
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Støt DDL's
internationale arbejde
DDL's internationale arbejde tager udgangspunkt i handicapkonventionen og handler om
retten til tegnsprog for alle døve hele livet igennem. DDL gør en stor indsats allerede, men
meget mere kan gøres. Som alt andet kræver det midler at drive internationale projekter.
DDL’s internationale arbejde handler om at give døve ret til
at leve et liv som alle andre. Gennem det internationale arbejde
skaber DDL nye muligheder for døve i blandt andet Ghana,
Rwanda, Jordan og Vietnam.
Når du støtter DDL’s internationale arbejde, støtter du:
• organisationsudvikling i de internationale døveforbund.
• empowerment, hvor der arbejdes på at styrke døve ledere
og medlemmer. Herunder at styrke både døve unge og døve
kvinders rettigheder.
• advocacy og bevidstgørelse af døves vilkår og rettigheder
i de enkelte lande.
• adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning.
Herunder etablering af tegnsprogstolkeuddannelser.

STØT NU!
Gennem dit bidrag på

Mobilepay 18445
støtter du DDL´s internationale arbejde,
og du er med til at sikre døves vilkår
og rettigheder i udlandet.
I kommentarfeltet bedes du skrive “bidrag”.
Vil du vide mere om
DDL’s internationale arbejde,
kan du læse mere på www.ddl.dk.

Marts 2022 | Døvebladet
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Sådan arbejder
DDL internationalt

Tekst: Vickie Mølgaard-Madsen
Foto: Signe Daugaard

70 millioner. Så mange døve anslår døves verdensforbund, WFD, at der findes i verden.
80 % svarende til 56 millioner anslås at bo i udviklingslande. Til sammenligning er
der cirka 4.000 døve i Danmark. I Danmark tilbyder DDL støtte og hjælp til døve.
Vi arbejder for et samfund med fuld tilgængelighed og lige muligheder, ligesom
vi kæmper for at forbedre de politiske rammevilkår, så flere kan tage del i fælles-skabet. Det samme gør vi ude i verden gennem vores udviklingsprojekter.
DDL’s internationale udviklingsarbejde
tager udgangspunkt i FN’s verdensmål og
handicapkonventionens principper om inklusion, lige muligheder og selvrepræsentation. For at sikre en god balance i projekterne fokuseres der på fem områder.
Organisationsudvikling
af døveorganisationer
Organisationsudvikling udgør et centralt
element i udviklingssamarbejdet. Erfaringen
viser, at opbygningen af handlekraftige
døveorganisationer er en forudsætning
for, at døve bliver hørt, respekteret og får
opfyldt deres rettigheder.
DDL bidrager til organisationsudviklingen
hos vores partnere med vores viden og
erfaringer. Det sker bland andet gennem
undervisning af både bestyrelser og medlemmer, så de bliver klædt fagligt på til
organisationsarbejde. En stærk partnerorganisation er et krav for at kunne udføre
politisk arbejde og repræsentere døve.
Politisk arbejde
På engelsk bruger man ordet “advocacy”.
Det handler om at lave strategisk planlagte
indsatser, hvor formålet er at øve indflydelse på en bestemt sag. Det er ofte den
nationale lovgivning og implementering af
lovgivninger samt at gøre regeringen bevidst
om deres ansvar overfor døve. Derigennem
bliver der skabt varige, positive og bæredygtige forandringer i samfundet og blandt
døve. Meget ofte arbejder vi med at få
tegnsprog anerkendt, da det giver døve
flere rettigheder.
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Vi underviser og rådgiver også om politisk
arbejde samt støtter deltagelse til fx konferencer arrangeret af WFD. I det omfang
det er muligt, koordiner DDL det politiske
arbejde i en fælles indsats med andre handicaporganisationer. Jo flere vi står sammen
om en sag, jo mere bliver vi som regel lyttet til.
Tegnsprog
En vigtig del af DDL’s projektarbejde er et
fokus på tegnsprog. For alle DDL’s igangværende projekter handler det om at få
tolkeuddannelser op at stå samt at udvikle
materialer, metoder og strategier for både
tolkeområdet og området for tegnsprogsundervisning. De fleste lande har ikke uddannede og kvalificerede tegnsprogstolke. I Mali er der fx kun to tegnsprogstolke
i hele landet. Slutmålet er, at tegnsprogstolkning og tegnsprogstolkeuddannelse
bliver forankret i landene. Adgang til
tegnsprogstolkning er afgørende for, at
døve kan deltage i samfundet på lige fod
med andre.
Empowerment
Empowerment i udviklingsarbejdet handler
om den individuelle udviklingsproces, som
gør døve i stand til at overvinde de barrierer, som mange døve oplever i deres dagligdag. Det kan være af både social og fysisk
karakter og handler ofte om fordomme, stigmatisering, isolation, eksklusion og misbrug.
Empowerment er en forudsætning for, at
døve kan udvikle sig selvstændigt og tage
ansvar – både som individer og som orga-

nisation og forening. I DDL’ s projekter er
der desuden særligt fokus på ledelse som
et centralt element af udviklingsarbejdet.
Det er det, fordi vi arbejder på at skabe
stærke organisationer af døve, så døve
kan tale deres egen sag.
Fra døve til døve
DDL arbejder med andre døveorganisationer, som er ledet af døve selv. Vi som
døve har den personlige erfaring og deler
forståelsen af at være døv. Vi deler døvekulturen og tegnsprog. Det betyder ligeledes meget for projektet, når der kan
kommunikeres direkte uden tegnsprogstolkning.

internationalt arbejde

Internationalt arbejde

Her har DDL
aktuelt projekter
Vietnam
Projektansvarlig: Veera Elonen
Jordan
Projektansvarlig: Veera Elonen
Rwanda
Projektansvarlig: Veera Elonen
Ghana
Projektansvarlig: Stephanie Linder
Vestafrika
Projektansvarlig: Stephanie Linder
Kasper Bergmann er overordnet
ansvarlig for DDL’s internationale
projekter.

Hvad får DDL ud af
at involvere sig i udviklingssamarbejdet?
Styrkelse af DDL’s profil
nationalt og internationalt
DDL’s professionelle engagement
i udviklingsarbejdet er bredt anerkendt – både i Danmark og i udlandet. Mange erfaringer fra det
internationale arbejde bruges ligeledes i DDL’s nationale arbejde.
Vidensdeling
DDL deler viden med sine partnere
i syd og udvikler sammen med
dem materiale og ny viden, som
også kan anvendes herhjemme.
For eksempel udviklingen af undervisningsmateriale til tegnsprogskurser, tolkeuddannelse og andet.
Synergier i det politiske arbejde
Udviklingsarbejdet er et ligeværdigt
partnerskab med gensidig læring,
som også kommer DDL til gavn i
det nationale politiske arbejde.
Det er set både med anerkendelsen af dansk tegnsprog samt Ordbog over Dansk Tegnsprog, som
begge er blevet iværksat på baggrund af resultater og erfaringer
fra det internationale arbejde.
Marts 2022 | Døvebladet
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Professionalisering af det
internationale arbejde

Tekst: Vickie Mølgaard-Madsen.
Foto: Signe Daugaard

For over 30 år siden startede DDL sit første projekt. Det var tilbage i 1988
i Madagaskar. Siden har der været mange projekter af forskellig varighed, og
kravene til projekterne har ændret sig meget over tid. Men en ting er stadig
den samme; døve er altid inddraget, og de er altid i fokus.
Kasper Bergmann har arbejdet med internationale projekter i 22 år. Han sidder til
hverdag med alle DDL’s internationale
projekter sammen med Veera Elonen og
Stephanie Linder, der tilsammen udgør
DDL’s internationale team.
Tidligere var det primært frivillige, som
stod for størstedelen af DDL’s internationale arbejde. Der var tale om rigtigt pionerarbejde, hvor frivillige var med til at
udvikle idéer og nye projekter. Projekterne tog ofte form undervejs, og ved projektafslutningen blev der udarbejdet en
rapport over resultaterne.
I dag foregår arbejdet på en anden måde,
fortæller Kasper: ”Den største forskel, der
er sket i det internationale arbejde, er, at
det i dag er blevet meget mere professionaliseret. Der er langt flere krav om dokumentation, måling og evaluering. Når man
søger penge i dag, skal der være enormt
mange detaljer og beskrivelser med i ansøgningen. Vi skal være meget præcise
omkring, hvad vi vil opnå, og hvilke værktøjer og metoder vi vil bruge. Og når vi skal
aflægge rapport til sidst, så er det nærmest
en mindre afhandling, der skal afleveres.
Hver gang.”
Fra frivillig til professionel
Udviklingen i det internationale arbejde
har store konsekvenser for selve arbejdet,
men også for muligheden for at rekruttere
frivillige til arbejdet.
”Jeg skal være ærlig og sige, at jeg tror det
var sjovere at være frivillig dengang,” siger
Kasper med et skævt smil. ”Dengang havde
man frie hænder til at udvikle og forme
projekterne. I dag er der alt for mange krav.
Man skal vide alting, inden projektet offi-
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cielt starter. Det er et meget stort arbejde.
Vi er låst mere fast i dag. Så de frivillige
synes ikke, det er så sjovt mere. Men vi
prøver dog stadig at få inddraget de frivillige i arbejdet.”

få kontrol med den og derigennem få fx
politisk indflydelse.

De mange krav til ansøgninger og rapportering betyder, at der ikke er plads til spontanitet og tilfældige gode idéer. Det såkaldte
pionerarbejde med frivillige ildsjæle har
fået trange kår. I hvert fald, hvis man vil
arbejde i et større perspektiv. "Tidligere
handlede det meget om de små projekter
som fx at bygge en skole. Den slags projekter har vi slet ikke i dag. I dag er der meget
mere fokus på bæredygtige projekter og
bæredygtig forandring. Det handler om
at se på hele samfundet og ikke kun se
isoleret på en ting.

Kasper smiler: ”Ja, det er det helt klart.
Men det får det ikke mindre værdi af. Når
man tidligere har bygget en skole, så har
det været et isoleret projekt. Man har fx
ikke afsat penge til lærere og vedligehold.
Når man så trækker sig ud af projektet, så
sker der ikke mere. Og så er projektet
dødt. I nogle projekter har der så skiftevis
været forskellige lande indover med økonomisk støtte. Men det er ikke holdbart.
Det gør ikke døve selvstændige og uafhængige, og det får ikke døve til at tage
ansvar for egen situation. Og så er vi lige
vidt.” fortæller Kasper og fortsætter:

”

Tidligere handlede det

meget om de små projekter som
fx at bygge en skole. Den slags
projekter har vi slet ikke i dag.
I dag er der meget mere fokus
på bæredygtige projekter og
bæredygtig forandring. Det
handler om at se på hele samfundet og ikke kun se isoleret
på en ting.

”

Konkret nævner Kasper, at man i dag ser
på fx døves adgang til samfundet, på organisationsopbygning og på empowerment;
at give døve evnen og kompetencerne til
at tage ansvar for egen situation og til at

Bæredygtighed er vel også lidt et modeord i
2022?

”Nu ser vi mere på mennesker og viden.
Vi ser på strukturerne og ser på, hvordan
vi kan ændre dem og derigennem skabe
bedre vilkår for døve. Det kan være at
udvikle og/eller etablere døveforbund.
Det kan også være at udvikle en tegnsprogstolkeuddannelse i samarbejde med
et universitet. Når vi trækker os fra projektet, så fungerer det stadig. Og det gør
det, fordi vi fra starten har fokuseret på,
at det skal være bæredygtigt.”
”Men,” siger Kasper og fortsætter: ”det
skal ikke forstås sådan, at det tidligere arbejde var dårligt. Tværtimod. Det arbejde,
som er blevet udført dengang, har været
fantastisk. Det har skabt et utrolig godt
fundament for det arbejde, vi laver i dag.
På mange måder skylder vi de tidligere
frivillige en stor tak.” Selvom det er blevet
sværere at rekruttere frivillige i Danmark
i dag, så er de frivillige stadig enormt vigti-

udviklingsarbejde før og nu

”

Den største forskel, der er sket i det internatio-

nale arbejde, er, at det i dag er blevet meget mere
professionaliseret. Der er langt flere krav om dokumentation, måling og evaluering. Når man søger
penge i dag, skal der være enormt mange detaljer

”

og beskrivelser med i ansøgningen.
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om, fortæller Kasper: ”Vi har haft mange
diskussioner om det internt. Vi er tre hvide projektmedarbejdere. Betyder det så,
at vi skal trække os fra arbejdet? Vi har
valgt at sige nej. DDL’s internationale
arbejde er ikke så meget et spørgsmål
om etnicitet, som det er spørgsmål om at
være døv. Vi vurderer, at det er mere vigtigt med døve medarbejdere end etnisk
repræsentative medarbejdere, som er
hørende. Ideelt set har vi medarbejdere,
som repræsenterer begge dele. Det håber vi at få mulighed for i fremtiden,”
afslutter Kasper.

ge for DDL’s arbejde. Ikke mindst lokalt i
de lande, hvor DDL har projekter.
”Lokalt er vi meget afhængige af frivillige
til både bestyrelsesarbejde og organisationsudvikling. I Vietnam har vores partner
fx bestyrelsesmøder en gang om ugen, ligesom de lokalt har medlemsmøder hver
søndag. Det er også frivillige, som repræsenterer projektet lokalt. Så det er mange
timer, der bliver brugt på frivilligt arbejde.
I Ghana bor formanden tre til fire timer fra
døveforbundet. Han tager derind en til to
gange om ugen for at holde møder og underskrive papirer med mere. Det er mange
timers frivilligt arbejde. Det betyder enormt
meget. Uden det kunne vi ikke skabe resultater,” fortæller Kasper.
Black Lives Matter
De seneste år er der kommet et stort fokus
på menneskerettigheder blandt mange
flere befolkningsgrupper og minoriteter,
og vi taler nu åbent om strukturel racisme,
kulturel appropriation og krænkelser. Black
Lives Matter er en international menneskerettighedsbevægelse, der har sat fokus
på racediskrimination og raceprofilering.
Det internationale udviklingsarbejde er
generelt præget af hvide vesterlændinge,
der rejser til udviklingslande for at gøre
en forskel, og der findes også mange eksempler på hørende, som i god tro forsøger
at gøre verden til et bedre sted for døve.
Hvordan har de seneste års debat præget
DDL’s internationale arbejde?
” Det har altid været et princip i handicaporganisationerne, at man inddrager menne-
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sker med handicap selv. Men for døve er
det måske et endnu mere vigtigt princip,
og jeg vil endda sige unikt. Døve har altid
været med i vores arbejde. Måske det også
handler om sproget. Tegnsprog er unikt
for døve, og hvis ikke man taler tegnsprog,
så er det utrolig svært at arbejde med
døve.” I dag er det et velkendt slogan, at
man siger: ”nothing about us without us”
– altså ingenting om os uden os. Det startede i 1990’erne, og FN’s Handicapkonvention er baseret på det princip. I dag taler
man om det også udenfor døveverdenen.
”Det er ikke for at pudse glorien, men vi
har simpelthen altid brugt det princip i
DDL’s arbejde. Og derfor er vi heller ikke
så påvirket af debatten, fordi vi altid har
involveret døve i arbejdet. Som international samarbejdspartner har vi desuden
altid været meget bevidste om, at vi er
involveret som støtte- og udviklingspartner;
vi står bagved og støtter med ressourcer,
sparring og viden. Vi kommer ikke og løser det hele for dem. Det er de lokale
døve i de pågældende lande, som gør det
store arbejde og står i front, når der skal
tales med myndigheder og så videre.”
Kasper holder en lille pause og siger så:
”Der foregår stadig meget arbejde i udviklingslande, hvor en befolkningsgruppe
forsøger at ”redde” en anden. Men den
måde har vi aldrig arbejdet på i DDL. Heller ikke tidligere. Derfor tror jeg, at de seneste års debat kommer til at påvirke andre områder i det internationale arbejde
mere end vores.” Når det så er sagt, så er
DDL’s udviklingsteam dog meget etnisk
hvidt. Det er noget, de er meget bevidste

Oversigt over DDL’s
internationale projekter
Madagaskar
1988-1989
Etiopien
1955-1996
Zambia
1997-2000
Tanzania
1997-2000
Kenya
1997-2000
Uganda
1992-2000
Filippinerne
2006-2006
Ghana
2007 –
Vest- og Centralafrika
2014 –
Elfenbenskysten
2016 –
Togo
2016 –
Niger
2016 –
Mali
2016 –
Vietnam
2016 –
Rwanda
2018 –
Jordan
2018 –

Globalt corona-projekt
2021 - 2022

danske døves ungdomsforbund

Ungdomsarbejde i

Ghana

©unsplash

Tekst: Michael Weber Steenberg Foto: Privat

Gennem mere end et årti har Danske Døves Ungdomsforbund (DDU) forskellige faser
fokuseret på at udvikle ungdomsarbejdet i Ghana. Her ser vi på, hvad der er sket, og
på, hvordan resultaterne er blevet, set både fra den danske og ghanesiske side.
Allerede i slutningen af 2006 begyndte de
første ideer om et partnerskabssprojekt
for unge døve i et udviklingsland at spire.
Kunne danske unge fra DDU virkelig være
med til at gøre en forskel for unge døve
fra et andet land? Gennem dygtige mennesker fra både DDU, Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF), Danske Døves Landsforbund (DDL) og Ghanas nationale døveforbund (GNAD) blev projektet startet op, og
halvandet år senere kunne DDU sende det
første hold af tre unge frivillige til Ghana
for at påbegynde den fysiske del af projektet.

Hvorfor netop Ghana?
DDU’s erfaring med internationale projekter var begrænset inden projektstart.
Man havde kun erfaring med lejraktiviteter,
hvor vi har været vært for mange danske
og nordiske børne- og ungdomslejre af en
uges varighed. Men i 2006 tog vi et større
skridt ved at være vært for verdensbørnelejren, der fandt sted på Castberggaard og
havde deltagelse af rigtig mange børn fra
hele verden. Her fik DDU for alvor øje på
de kvaliteter, der er i det internationale
arbejde. Her er der store muligheder for
at være med til at gøre en forskel for børn
og unge fra i verden. Før Ghanaprojektet
startede, havde DDL i forvejen et projekt

samarbejde med GNAD, hvor man fokuserede på at undervise døve ghanesere i ledelse og organisation. I den forbindelse
begyndte man også at tænke på unge i
Ghana, der en dag gerne skulle kunne
overtage ansvaret for døveorganisationerne i landet. Derfor opfordrede man DDU
til at påbegynde et projekt med midler fra
DUF, og samtidigt valgte man at støtte to
unge ghaneseres etårige ophold på lederuddannelsen ”Frontrunners” på Castberggaard. En kontakt blev derfor etableret via
GNAD og DDL, og med tiden har det ført
til tre forskellige projektfaser, der har involveret unge mennesker fra både Ghana,
Danmark og Finland(!) gennem årene.
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danske døves ungdomsforbund
Den første fase (2008-2009)
Efter et længere opstartsforløb kom det
første projekthold afsted i slutningen af
2008, hvor tre unge danskere skulle rejse
til Ghana for at være med til at stifte landets første ungdomsorganisation for døve.
Det blev en stor succes, og etableringen
af GNAD Youth Wing (GNAD-YW) blev
en realitet gennem en demokratisk proces,
hvor der blev valgt bestyrelsesmedlem-

mer til bestyrelsen. Hvis du er nysgerrig
efter at vide mere om projektets første
tur, kan du med fordel klikke dig ind på
www.visualis.dk og finde nummeret fra
marts 2009.
I årenes løb har organisationen vokset sig
sund og stærk samtidigt med, at der er
dukket lokale ungdomsafdelinger op i hele
landet. Ungdomsorganisationen er blevet

bæredygtig, og de kan varetage langt de
fleste opgaver selvstændigt. Men som det
typisk er for lande i Afrika, så er økonomien en kæmpe faktor for, om ting kan lade
sig gøre eller ej. Derfor er GNAD-YW
utroligt glade for vores projektsamarbejde,
da de midler, som vi kommer med, gør,
at det kan lade sig gøre at arrangere lejre,
workshops og meget andet for unge i
landet.

Andreas Kronlund
2016-2017

Andreas var en del af det andet projekthold i årene
2016-2017, der skulle videreudvikle det arbejde,
der var blevet udført i den første projektfase. Med til
projektet hørte det, at en gruppe fra Ghana skulle til
Danmark for at deltage i workshops, der blev
arrangeret af DUF.
Andreas sad i DDU’s internationale udvalg, og da en ny projektperiode kom på tale, var han ikke i tvivl om, at han skulle være med.
Han vidste ikke ret meget om, hvordan sådan et projekt skulle forløbe, men det gik rigtigt stærkt, husker han. Andreas fortæller, at
det var utroligt, hvor meget man fik lært i løbet af kort tid, blandt
andet om hvordan man arbejder med projektprocesser, tidslinjer,
budgettering, ansøgninger og afrapportering. Og så var der alt det
praktiske oveni! Andreas var også med på en rejse til Ghana, hvor
han skulle være med til at afvikle workshops og deltage i ungdomslejren. Det var en kæmpe oplevelse. Kulturforskellen var stor, så
det var lærerigt, beretter Andreas.
Da gruppen af ghanesere skulle til Danmark og deltage i en workshop arrangeret af DUF, husker Andreas, at han gjorde dem meget
opmærksom på, at de skulle medbringe varmt tøj. Men eftersom
det var sensommer i Danmark, troede ghaneserne selvfølgelig, at
det var nok med en ekstra sweater.
”Der lærte de for alvor, hvad det vil sige at fryse!”
fortæller Andreas.
Under workshoppen var DUF imponeret over, hvor let kommunikationen gled, selvom der blev talt på to forskellige tegnsprog
samtidigt med, at der var tegnsprogstolke og andre hørende deltagere med i workshoppen.
Andreas slutter af med at sige, at det var et fantastisk projekt,
hvor han lærte rigtigt meget og fik stor tro på egne evner med
sig videre.
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Fra Ghanagruppens besøg i
Danmark, hvor gruppen er til
workshop sammen med andre
internationale projektgrupper
under DUF. Andreas er i lilla trøje.

Ghanaprojektet startede I 2008
som et samarbejde mellem Danske
Døves Ungdomsforbund, DDU,
og det ghanesiske døveforbund,
GNAD. Gennem årene har forskellige unge fra begge lande deltaget i forskellige projektfaser, der
har opnået fine resultater i Ghana.

Vil du læse mere om projektets
historie, kan du med fordel klikke
dig ind på www.visualis.dk.
Her er projektet nævnt i følgende
tidligere medlemsblade: 4/2008
og 1/2009. Her fortælles der om
baggrunden for projektet samt
om etableringen af det første
ungdomsforbund for døve, GNADYW, i Ghana.

danske døves ungdomsforbund
Linda Gibbah

(2016-2017 og 2019-2022)
Linda er en af vores kontaktpersoner fra
GNAD-YW, og hun har været med i de
seneste to projektfaser. I 2017 var Linda
en af dem, der fik mulighed for at rejse til
Danmark, hvor hun fik uforglemmelige
oplevelser – både i form af sociale og
kulturelle oplevelser, men også læring
om, hvordan man laver organisationsarbejde. I den aktuelle projektfase fungerer
hun som kontaktperson mellem DDU’s
projektgruppe i Danmark og GNAD-YW’s

gruppe i Ghana. Det er Linda, der sørger
for, at midlerne bliver brugt til de aftalte
formål og ser til, at det hele kører, som
det skal.
”Unge i landet er blevet bedre til at tænke
konstruktivt over forholdene for døve, og
de forstår læringen i at udvikle løsninger på
de problemer, der er i landet,” fortæller
Linda. Linda fortæller også, at de er utrolig
glade for projektsamarbejdet med DDU,
og at midlerne gør en stor forskel for unge
døve i Ghana. Alle tal viser positive tegn
på udvikling, og der er kommet meget

Veera Elonen

fandtes en ungdomsorganisation i Ghana
for bare 15 år siden!

Veera er en del af det nuværende og tredje
projekthold, der har fokus på at udvikle
unge døve ledertalenter i Ghana, så de kan
arbejde for døvesagen i landet gennem
politisk lobbyarbejde og organisationsforståelse. Desværre har hele projektfasen
været præget af corona-pandemien, så
det har ikke været muligt at rejse til Ghana
for det danske projekthold, men det har
ikke betydet, at projektet har ligget på den
lade side, tværtimod!

”DDU har et ansvar for døve børn og
unge – også i resten af verden. DUF har
midlerne. Sætter man de to dele sammen, kan der opstå fantastiske ting!” fortæller Veera.

2019-2022

Veera har en uddannelse i Internationale
Studier fra RUC, og generelt er hun meget
glad for at møde nye mennesker. Da det
kom til, at der skulle findes kandidater til et
tredje projektforløb, meldte hun sig straks.
Det var et nemt valg, fordi hun gerne ville
prøve kræfter med internationalt arbejde.
En af hendes gode veninder, Nelli, var en
del af det andet projekthold, og det havde
fanget Veeras interesse.
Grundet omstændighederne med corona
har projektfasen ikke været nem, primært
fordi motivationen ikke helt er den samme,
som når man ved, at der vil være mulighed
for at rejse til Ghana og se med egne øjne,
hvordan projektet udføres i praksis.
Men det er alligevel lærerigt, som Veera
selv siger. Der er rigtig mange spændende
ting at skulle tage stilling til, mens man
bevarer kontakten til partnerne i Ghana.
De er blevet rigtig dygtige til det, de laver
– især når man tænker på, at der slet ikke

Veera kender til de tidligere projektfaser
og fortæller, at der er sket en meget positiv
udvikling i Ghana på flere områder, der
blandt andet kan tilskrives projektsamarbejderne med DDU. Der er sket stor udvikling indenfor ligestilling, kønsbevidsthed,
og de lokale ungdomsklubber i hele landet
har udviklet sig i en meget positiv retning.
Det er vigtigt at huske på, at det er muligt
at gøre en forskel for rigtig mange mennesker!

mere bevidsthed omkring, hvad det vil
sige at kæmpe for en sag. De unge er
blevet meget mere stolte af deres eksistens og føler, at de kan bidrage til samfundet takket være projekterne. Linda er
netop blevet valgt som præsident for
GNAD-YW for anden gang, og hun er
rigtig stolt af at være med til at gøre en
forskel for sit land blandt andet takket
være støtten fra DDU og DUF.

Den nye bestyrelse i GNAD-YW
for 2022-2024. Linda Gibbah
ses i midten. Bemærk, at DDU
er nævnt i plakaten.

Linda Gibbah og
Veera Elonen, 2021.

Hvad nu?
Den tredje projektfase er ved vejs ende. Det er stadig uvist, om projektet fortsætter, da det er meget afhængigt af, at der er unge i Danmark,
der er villige til at tage stafetten og fortsætte det gode samarbejde
sammen med de unge i Ghana. Der er ingen tvivl om, at man vil få
enormt udbytte af at være med i sådan et projekt, både menneskeligt
og fagligt.
Er du blevet nysgerrig på internationalt arbejde?
Så tøv ikke med at kontakte os på DDU for at høre mere!

Marts 2022 | Døvebladet
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Efter mange år på
skinnerne står vi i CFD
Tolkebooking af.

www.cfd.dk

Tak til alle der har
været med på turen.

døve kvinders rettigheder

Kvinders
rettigheder er også
menneskerettigheder
Over hele verden har mange kvinder dårligere vilkår og færre
rettigheder end mæn Mike Kollöffel d. For døve kvinder ser det
generelt endnu mere svært ud, da de ofte er afskåret fra både
uddannelse og adgang til information i samfundet.
Tekst: Vickie Mølgaard-Madsen
Foto: Signe Daugaard
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døve kvinders rettigheder
©MIKE KOLLÖFFEL

Hvad enten vi ser på Asien, Afrika eller
Mellemøsten, så er døve mænd de mest
aktive i foreningerne og organisationer.
Døve kvinderne er stærkt underrepræsenterede. Det fortæller Veera Elonen, der er
projektleder i DDL’s internationale team.
"Det er stort problem med den skæve
kønsbalance i både foreningerne og forbundene. Derfor har vi også fået et større
fokus på kvinderne i det internationale
udviklingssamarbejde,” forklarer Veera.

”

Det er stort problem med

den skæve kønsbalance i både
foreningerne og forbundene.
Derfor har vi også fået et større
fokus på kvinderne i det internationale udviklingssamarbej-

”

de,”

samfund. Det gælder i højere grad for
døve kvinder. Og det gør det kun endnu
mere svært for dem at blive inkluderet i
døvemiljøet og foreningerne.

”Oveni bliver døve kvinder ofte behandlet dårligere, fordi kommunikationen er

”Alle vores internationale projekter har
fået et større fokus på køn og kvinders
rettigheder. Manglende rettigheder har
generelt store konsekvenser. Men for
døve kvinder har det endnu større konsekvenser. Mange af dem bliver set ned på,
alene fordi de er kvinder – og oveni fordi
de er døve. På den måde er mange døve
kvinder dobbeltmarginaliserede,” fortæller Veera.

©SIGNE DAUGAARD

gang til uddannelse, og nogle kan måske
slet ikke læse. Døve kvinder har heller
ikke adgang til viden om vold og seksuelle overgreb. Hvordan skal døve kvinder
kende deres muligheder og rettigheder?”
spørger Veera retorisk.

Også udenfor foreningerne er kvinderne
og kvindernes behov mere usynlige. ”Mange døve kvinder har fx ikke adgang til viden
om det at være kvinde. Det kan være alt
fra viden om menstruation til graviditet
og fødsler. Der er ingen viden på tegnsprog,
og mange døve kvinder har heller ikke ad-
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dårlig – og måske der slet ikke er adgang
til tegnsprogstolk.” Også på arbejdsmarkedet er der en skæv kønsbalance. I mange
kulturer er det ofte kvinderne, som passer
børnene og går hjemme, imens mændene
er på arbejdsmarkedet. Som kvinde er man
derfor nemt mere isoleret fra det øvrige

Hvad gør DDL ved det?

Derfor er der også fokus på kvinder i alle
DDL’s projekter. ”Vi ser på, hvordan vi
kan få kvinder ud i samfundet. Hvad kræver det at ændre deres vilkår? Vi vil have
kvinderne ud i foreningerne. Af samme
årsag er det fx kvinderne i DDL’s projekt i
Jordan, som laver det vi kalder en kønsstrategi. Det er kvinderne, som kender
deres egen situation bedst,” understreger
Veera og fortsætter: ”Vi fokuserer eksempelvis på at skabe netværk mellem kvinder
og få flere døve kvindelige bestyrelsesmedlemmer og ledere.”
At Veera selv er kvinde har også haft betydning for DDL’s internationale arbejde,
fordi hun som kvinde i nogle situationer
har adgang til andre områder end hendes
kollega Kasper Bergmann har som mand.
”Jeg kan også spørge om ting, som Kasper

”

I Ghana er det rigtig

svært at få kvinder ind i
bestyrelserne. I forbindelse
med evaluering af projektet
kom det på et møde frem,

”

at det skyldes økonomi

©MIKE KOLLÖFFEL

ikke kan, fordi jeg er kvinde. Det gør en
forskel for DDL’s internationale arbejde,
fordi vi derigennem får en anden viden og
indsigt i det internationale arbejde med
døve,” forklarer Veera. "På mange måder
fungerer jeg jo lidt som en rollemodel. At
de med egne øjne kan se en døv kvinde,
som både er uddannet og har et arbejde.
Det er vigtigt for os alle, at vi har nogen,
vi kan spejle os i og blive inspireret af."

”

Også i Rwanda, Ghana, Vietnam og Vestafrika er der fokus på kvinders vilkår og
rettigheder. En skæv kønsbalance har ikke
kun betydning for kvinder. Den har også
betydning for mændene og det øvrige
samfund. Men det er svært at forbedre vil-

kårene uden mændenes opbakning og
støtte. Derfor prioriteres det også at undervise mænd i ligestilling og kvinders rettigheder. Så meget desto mere glad er
Veera for at se, at mændene i DDL’s projekter bakker op om at få flere kvinder ind

På mange måder fungerer

jeg jo lidt som en rollemodel. At
de med egne øjne kan se en
døv kvinde, som både er uddannet og har et arbejde. Det er
vigtigt for os alle, at vi har noinspireret af

©MIKE KOLLÖFFEL

gen, vi kan spejle os i og blive

”
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døve kvinders rettigheder
i foreningerne og bestyrelserne. ”I Ghana
er det rigtig svært at få kvinder ind i bestyrelserne. I forbindelse med evaluering
af projektet kom det på et møde frem, at
det skyldes økonomi. I Ghana skal man
nemlig betale et gebyr for at stille op til
døveforbundet GNAD’s hovedbestyrelse.
Hvis ikke man bliver valgt, så er pengene
spildte. Og de penge kunne være gået til
at forsøge familien.
” Veera fortæller, at fattigdom er et udbredt vilkår for mange døve i fx Ghana.
Derfor kan man ikke bare betale for at
stille op. "Herefter rejste en mand sig op
og foreslog, at kvinder fremover blev fritaget for at betale gebyret for at stille op
til hovedbestyrelsen.
På den måde kan flere kvinder opstille og
blive valgt ind. Det var så fedt og meget
rør”Det viser jo også, at vores arbejde nytter. Det gør en forskel. I Ghana er de blevet meget bevidste om kvinders vilkår.”

©SIGNE DAUGAARD
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Kommer der et projekt specifik med fokus
på kvinder?
Veera smiler stort: ”Ja, det kunne være
fedt! Der er i hvert fald et stort behov for
at se på, hvordan vi bedst kan støtte
kvinder.” Veera holder en lille pause og
siger så:
”Men samtidig er vi ikke eksperter i køn i
deres lokale kontekst. Vi kan fx hjælpe med
at få lavet strategier for ligestilling mellem
kønnene i organisationerne i samarbejde
med lokale eksperter i køn. Vi kan være
med til at presse på for, at kønsligestilling
bliver sat højere på vores partneres dagsordener, så kvinderne får bedre muligheder
for at deltage og blive ledere. Samtidig
kan vi gå ind og fortælle andre instanser
om døve, så de kan hjælpe døve kvinder
bedst muligt, hvis de oplever krænkelser,
vold eller andre kriser. Vi er meget bevidste
om at forbedre kvindernes rettigheder og
ligestilling. Derfor arbejder vi specifikt med
det emne i vores projekter.”

De seneste år er der sket en udvikling.
Veera fortæller, hvordan døve kvinder er
blevet mere aktive og mere selvstændige.
Det har fået mere selvtillid og engagerer
sig nu mere i arbejdet i foreningerne.
I Jordan er en kvinde også for første gang
valgt ind i regionalbestyrelsen i døves
verdensforbund, WFD (World Federation
of the Deaf). Og det var faktisk mændene,
som opfordrede hende til at stille op. I
DDL’s projekter i Vietnam, Rwanda og
Vestafrika er der kvindelige projektledere.
”Det betyder meget, fordi de igen kan
være rollemodeller for lokale kvinder. Jeg
glæder mig til at se, hvordan udvikling bliver og til at fortsætte arbejdet, så også
kvinder kan blive anerkendt og få samme
vilkår og rettigheder som mænd,” afslutter Veera.
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STØT DDL’s
Internationale arbejde

for kvinders rettigheder i Afrika.
Send dit bidrag til

Mobilepay: 18445

STØT
DØVE
KVINDERS
RETTIGHEDER
I AFRIKA!
og gør en forskel.
I kommentarfeltet
bedes du skrive “bidrag”.

Mange afrikanske kvinders rettigheder og vilkår er dårligere end mænds.
Men det er endnu mere udfordrende, hvis man samtidig er døv kvinde i Afrika.
DDL arbejder i de internationale projekter med at styrke døve kvinders rettigheder – herunder retten til tegnsprog.
Uden et sprog er det umuligt at kommunikere med omverdenen. Ved at støtte
døve afrikanske kvinders ret til tegnsprog åbnes der op for en ny verden af muligheder. Gennem retten til tegnsprog får kvinderne adgang til viden og uddannelse, som er vejen til et mere socialt, aktivt og selvstændigt liv.
Udover Afrika er DDL også aktiv i en lang række andre lande, hvor der arbejdes
på at sikre døve kvinders rettigheder.
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finansiering

Mange ideer,
men kun få midler at hente

Tekst: Katja Gjørup Kristensen

DDL’s internationale arbejde
I øjeblikket er DDL involveret i flere internationale projekter i otte lande. Det
handler om landene Ghana, Mali, Niger,
Togo, Elfenbenskysten, Rwanda, Jordan
og Vietnam. DDL er ved at starte op i
Guatemala som det niende land.

deres interesser nu og i fremtiden. Alle
indsatser følger samme model, som bygger videre på erfaringer og resultater opnået i tidligere projekter. Modellen indeholder fire områder, som er indsatsområder,
der helst skal sættes i gang samtidigt for
at opnå de bedste resultater.

Projekterne har alle det til fælles, at døvesamfundene i de lande, DDL støtter,
selv skal kunne stå på egne ben. Filosofien
er at hjælpe samfundene gennem forskellige projektindsatser, som skal styrke døvesamfundene i selv at kunne varetage

Der udføres organisationsudvikling i døveforbundene blandt andet gennem træning
af ledere, medarbejdere og medlemmer
på forskellige niveauer i organisationerne.
Ved at etablere strukturer, procedurer og
nye arbejdsgange for forbundenes arbej-
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de sikres kvaliteten af det arbejde, der
udføres i forbundene. I mange lande oprettes der også lokalforeninger, så døveforbundet kan dække mere bredt geografisk og nå ud til flere døve borgere.
Endvidere fokuseres der på empowerment, hvor der arbejdes på at styrke døve
ledere og medlemmer. Der arbejdes også
på at styrke både unge og døve kvinders
rettigheder og deltagelse både i forbundene og døvesamfundet som helhed.
Politisk arbejde og bevidstgørelse af dø-

©unsplash

DDL's internationale arbejde tager udgangspunkt i handicapkonventionen og handler
om retten til tegnsprog hele livet igennem. DDL gør en stor indsats allerede, men meget mere kan gøres. Som alt andet kræver det midler at drive internationale projekter.
Midler der er blevet større og større konkurrence om i Danmark.

finansiering
ves vilkår og rettigheder i det enkelte lande
er ligeledes et fokusområde. Retten til
tegnsprog gennem hele livet og handicapkonventionen er her to nøgletilgange.
Gennem det politiske arbejde sikres der,
at døve får adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning, og fordomme om døve bekæmpes.
Adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning er også et fokusområde og en grundforudsætning for døves inklusion i samfundet. Derfor udvikles der standardiserede
pensum og undervisningsmaterialer, som
døve tegnsprogslærere skal bruge til at
undervise i tegnsprog. De eksisterende
tegnsprogstolke bliver opkvalificeret, og
samarbejdet mellem tegnsprogstolkene
og døvesamfundet bliver derigennem forbedret.
Der laves også forberedelser til at etablere en egentlig tegnsprogstolkeuddannelse i samarbejde med universiteterne.
Tolkeuddannelse under universiteterne er
vigtig, da de danner grundlaget for al kommunikation i døvesamfundene i hele verden. DDL var med til at oprette en tolkeuddannelse i Uganda for 25 år siden, og
den eksisterer stadigvæk den dag i dag,
og erfaringerne derfra bruges til at etablere en egentlig tolkeuddannelse i Ghana,
Rwanda og Vietnam.
Samarbejdet mellem DDL og WFD
I mange år har DDL haft gavn af samarbejdet med Verdensdøveforbundet (WFD)
i det internationale arbejde. DDL har især
haft gavn af vidensdeling og nye input,
eksempelvis når det gælder udvikling af
nye arbejdsprogrammer for de internationale døvesamfund, som DDL samarbejder
med. DDL har en lang tradition for at støtte
den internationale døvesag og er ved flere
lejligheder fremhævet som et godt eksempel på arbejdet i udviklingslandene.
I WFD handler det også om det store perspektiv, nemlig at sætte døves vilkår og
rettigheder på dagsordenen i FN og andre internationale institutioner. Således
samarbejder DDL og WFD om at forbedre
døves vilkår internationalt. Dette sker indenfor en lang række områder som adgang
til sundhed, tilgængelighed, tegnsprogstolkning og så videre. Arbejdet udføres
med henvisning til blandt andet FN’s kon-

ventioner og især FN’s Handicapkonvention og FN’s 2030-mål.
I 2017 besluttede FN at erklære den 23.
september for International Tegnsprogsdag. Det var en milepæl i bevidstgørelsen
af tegnsprog som en menneskerettighed
for de internationale døvesamfund. I forbindelse med den Internationale Tegnsprogsdag den 23. september bliver den
næstsidste uge i september hvert år fejret med en international uge for døve.
Det er en uge, hvor WFD og medlemslandene, herunder Danmark, skaber øget
opmærksomhed på, hvad det vil sige at
være døv og tale tegnsprog.
Finansieringen af de internationale
projekter
Historiske set har projekterne været finansieret af Danida. Danida er betegnelsen
for Danmarks udviklingssamarbejde, som
er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet. Men i dag sker finansieringen
primært gennem Handicappuljen, hvor der
hvert år uddeles for cirka 28 millioner
kroner. ”Vi har hvert år fået tilskud til vores
projekter, men vi kan også se, at der er
kommet større og større konkurrence om
midlerne. Der er stadig flere handicaporganisationer om buddet. Vi har masser af
ideer til nye internationale projekter, men

det koster penge at hjælpe, og konkurrencen om midlerne bliver kun større,”
udtaler Kasper Bergmann, leder af Danske Døves Landsforbunds internationale
arbejde.
Et af målene for fremtiden er at styrke indsatsen specielt i Vestafrika. Her har mange
døve det svært. Døve i vestafrikanske
lande har store udfordringer med at deltage i handicapbevægelsen og vidensdele
sammen med andre handicaporganisationer, da der er kæmpe mangel på kvalificerede tegnsprogstolke, som er nødvendige
for at sikre døves deltagelse i samfundet.
Derfor har det været uvurderligt for dem,
at de har fået mulighed for at dele viden
og støtte hinanden på tegnsprog med ligesindede døveorganisationer i andre
lande gennem det regionale projekt. Det
regionale samarbejde skal fortsætte og
styrkes i fremtiden. DDL ser også store
muligheder og behov for at styrke døvesamfundene på globalt plan i tæt samarbejde med Verdensdøveforbundet (WFD),
som det var tilfældet med DDL’s globale
corona-projekt i 2021.

Eksempel på et finansieret
internationalt udviklingsprojekt:
RWANDA
DDL fik i 2019 bevilliget penge til et 3-årigt projekt i Rwanda. Projektet vil, sammen med Rwanda National Union of the Deaf (RNUD), have fokus på:
• Tilrettelæggelse af tegnsprogskurser og opdatering af materiale, der bruges i
undervisningen. Der vil også være uddannelse af undervisere.
• Udvikling på distriktsniveau med oprettelser af lokalforeninger i to ud af
Rwandas tilsammen 30 distrikter. Erfaringer samlet i de to distrikter vil danne
grundlag for arbejdet i de resterende 28 distrikter.
• Politisk arbejde (rettighedsarbejde), som har fokus på anerkendelse af rwandisk tegnsprog. Der vil også være fokus på at styrke RNUD i deres politiske arbejde.
•F
 orberedende arbejde i forbindelse med udvikling af en egentlig tolkeuddannelse i Rwanda i samarbejde med University of Rwanda.
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Internationalt
samarbejde baner vejen for
en bedre fremtid for døve

Tekst: Cathrine Mejdal
Fotos: EUD, WFD og DNR

Internationalt samarbejde er helt centralt for døvesamfundet, både her i Danmark
og i udlandet. Samarbejdet med andre lande og døveorganisationer har nemlig
inspireret – og til tider effektueret - positive forandringer, som har styrket døves
muligheder for ligestilling.
Indenfor det internationale område er
der tre grundpiller, som Danske Døves
Landsforbund som organisation bygger
sit internationale virke på: det nordiske i
form af Døves Nordiske Råd (DNR), det
europæiske i form af Det Europæiske
Døveforbund (EUD) og det verdensomspændende i form af Verdensdøveforbundet (WFD). De tre samarbejdsnetværk har
haft og har stadig en vigtig politisk betydning for danske døves levevilkår. Samarbejdet med dem har blandt andet været
med til at sætte skub i døves rettigheder i
Danmark: tosproget undervisning i folkeskolen, tilføjelse af tegnsprogsrettigheder
i FN’s Handicapkonvention, anerkendelsen af dansk tegnsprog og tegnsprogstolkeuddannelsen samt senest tegnsprogstolkning på direkte tv i forbindelse med
coronavirus.

1907. Ved den første døvstummekongres
i København var der også afsat tid til en
skovtur til Hillerød med besøg på Fredensborg Slot.
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Døvekongres var startskuddet på døves
internationale samarbejde
I 1907 blev der for første gang gennemført en døvekongres for de nordiske lande,
som dengang talte Danmark, Norge, Sverige og Finland. Kongressen blev afholdt i
Tivoli i København. Godt 335 personer
deltog. Her blev man enige om at starte
et nordisk samarbejde – det, som siden
hen skulle blive til Døves Nordiske Råd
(DNR). Asger Bergmann, tidligere landsformand for Danske Døves Landsforbund,
fortæller om sin tid i DNR:
“Døves Nordiske Råd var for mig en måde,
hvorpå vi, de nordiske lande, kunne mødes
og udveksle erfaringer og tale sammen om
de udfordringer, vi hver især oplevede i
hjemlandet. Hvert møde gav en fornyet
indsprøjtning af energi til at tackle hjemlandets udfordringer,” siger han. Asger
Bergmann forklarer også, at DNR-samarbejdet har haft en direkte påvirkning på
en lang række nyskabelser, som stadig
eksisterer i dag:
“DNR banede vejen for den
nordiske døvebevidsthed, og
den efterfølgende forskning i
døves kultur og tegnsprog.
Implementeringen af tosproget undervisning (undervisning på dansk og dansk
tegnsprog, red.) på døveskolerne i 80’erne var et direkte
resultat af DNR-erfaringsudvekslingerne. Den danske
tegnsprogstolkeuddannelse
bygger også på erfaringer

fra DNR-møderne. De nordiske børne-,
junior- og ungdomslejre for døve er også
blevet til via DNR.
“Vores udfordringer har ændret sig, men
det er ikke blevet mindre vigtig at holde
fast i vores internationale samarbejdsnetværk, som udover DNR også tæller EUD
og WFD. Vi bliver stærkere, når vi står
sammen, og det styrker også vores fællesskabsfølelse,” slår han fast.

DNR består i dag af syv
medlemslande, og der er også
en ungdomssektion (DNUR).
Medlemslandene er Finland,
Sverige, Norge, Island, Færøerne,
Grønland og Danmark.
To repræsentanter fra hvert land
mødes to gange årligt for at drøfte
udfordringer, foreslå projektsamarbejder og udveksle erfaringer.
Hvert fjerde år fejres partnerskabet gennem en storstilet kulturfestival. Næste kulturfestival
finder sted i Stavanger i Norge
den 26.-31 juli 2022.

EUD • WFD • DNR

1907. Samtlige deltagere ved den første nordisked Døvstummekongres ved Tivolis Koncertsal, som blev benyttet til møderne.

Verdensdøveforbundet ser dagens lys
Den 23. september 1951 – godt 44 år
efter den første døvekongres, der dannede
grundlaget for DNR – var der en anden
kongres i Rom i Italien. Her var repræsentanter fra 25 forskellige døveforbund verden
over samlet for at stifte et verdensforbund
for døve: World Federation of the Deaf
(WFD) eller på mundret dansk: Verdensdøveforbundet. Den første formand blev
Vittorio Leralla. Sammen med generalsekretæren Cesare Magarotto lykkedes det ham
at få den italienske regering til at finansiere
WFD’s første hovedkvarter i Rom. I 1987
flyttede hovedkvarteret til Helsinki i Finland, da Liisa Kappunien fra Finland blev
valgt som ny generalsekretær. Den finske
regering vedtog at støtte WFD’s drift med
et anseligt årligt beløb, hvilket styrkede
WFD som organisation. Hovedkvarteret
ligger den dag i dag forsat i Helsinki.
WFD er vokset fra at have 25 til 133 medlemslande i løbet af de 70 mellemliggende
år. Alt i alt repræsenterer forbundet mere
end 70 millioner døve på verdensplan, hvoraf mere end 80 % lever i udviklingslande.
Siden 1959 har WFD også haft en fast rådgivende rolle i forhold til Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og De Forenede Nationer, FN, når det kommer til
spørgsmål vedrørende døve og tegnsprog.
Vicepræsidenten for Verdensdøveforbundet er Kasper Bergmann. Han har siddet i
bestyrelsen siden 2015 og ser Verdensdøveforbundets ypperste opgave som at
sikre døve ret til tegnsprog hele livet i alle
livets facetter:

“WFD har et ansvar for at styrke de mindre privilegerede døvesamfund, så de
bedre kan kæmpe for deres ret til tegnsprog og et ligeværdigt liv. Deres menneskerettigheder skal også styrkes,” siger
han og tilføjer:

1907. Ved den døvstummekongres
var der også tid til at iklæde sig
festdragt og promenere i Tivoli.

“Det er gennem vores internationale netværk, at vi kan skabe rum for dialog og
forandringer, som gavner alle døve.”
Som et eksempel på vedvarende forandringer nævner han FN’s Handicapkonvention, der blev ratificeret i 2006. Det
var med til at løfte døves menneskerettigheder og har blandt andet været indirekte årsag til, at dansk tegnsprog blev
anerkendt som et selvstændigt sprog i
2014. Et andet og mere aktuelt eksempel
er WHO’s første verdenshørerapport, der
blev udgivet i 2021. Her understreges
det, at tegnsprog på ingen måde skader
døvfødte børns talesproglige udvikling.
Snarere tværtimod understreger rapporten, at tegnsprog bør gives til døve børn
for at forebygge de kognitive vanskeligheder, sprogmangel kan medføre. For
Kasper Bergmann handler det om den
gensidige respekt, som de internationale
organisationer har overfor hinandens
ekspertområder:
“WFD er en respekteret organisation,
og anerkendte organisationer som FN og
WHO lytter til os, fordi vi har mange års
erfaring, fakta og forskning, der viser,
hvor vigtig adgang til tegnsprog er,”
forklarer han.

WFD’s bestyrelse

består af 11 repræsentanter, og
der er valg hvert fjerde år. Næste
gang, bestyrelsen er på valg, er i
2023, og alle kan blive valgt ind.
Det eneste, som kræves, er, at
ens nationale organisation (i dette
tilfælde DDL) formelt nominerer
kandidaten. WFD har en ungdomssektion, WFDYS, som er for døve
børn og unge op til 30 år.
WFDYS er især kendt for sine internationale børne-, junior- og
ungdomslejre, som giver døve fra
alle medlemslandene mulighed for
at stifte venskaber på tværs af
landegrænser.
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Det europæiske døveforbund
åbnede døre i politik
Med politik skal politik avles. Det Europæiske Døveforbund blev stiftet den 11.
november 1985 og repræsenterer cirka
800.000 døve europæere. Forbundets
første formand var briten John ”Jock”
Young, der samtidig også var formand for
det britiske døveforbund. EUD er den
døve pendant til EU, og flere fremtrædende repræsentanter for EUD er politisk
aktive i deres egne lande. Blandt andet
Helga Stevens (Belgien), Ádám Kósa og
Gergely Tapolczai (Ungarn) samt Helene
Jarmer (Østrig).
“Døve repræsentanter i EU-parlamentet
har været med til at synliggøre tegnsprog
og skabt interesse for at løse tilgængelig-

hedsproblematikker,” forklarer landsformand for Danske Døves Landsforbund,
Lars Ahlburg.
Da Danmark er medlem af EU, arbejder
vi efter det samme politiske system, og
DDL har også spillet en vigtig rolle i opbygningen af EUD. Vi er forpligtet til at
følge EU’s direktiver indenfor en række
områder. Flere af dem er blevet udarbejdet under hensyntagen til døves og tegnsprogstalendes vilkår. Lars Ahlburg uddyber:
“Vi har en døv stemme i EU, og det er bestemt med til at påvirke politiske beslutninger, som bliver taget i EU. Da Danmark
er medlem af EU, skal vi følge de direktiver,
som blandt andet handler om webtilgængelighed, tegnsprogstolkning og døves
adgang til information.”
“Et projekt, som jeg gerne vil
nævne her, er DDL’s videreudvikling af døvetolkeprojektet,
som vi kørte i perioden 20122015, nemlig det europæiske
døvetolkeprojekt. Finansieringen til projektet kom fra EU’s
program Erasmus+, og det var
med til at kortlægge de europæiske døve tegnsprogstolke
og deres virke.
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Projektet var blandet andet med til at
udvikle et fælles pensum uddannelse til
døve, der ønskede at uddanne sig til
tegnsprogstolke. Det viser, hvor meget det
internationale samarbejde kan styrke døves
position – både nationalt og internationalt,”
runder Lars Ahlburg af med at sige.

EUD

har 31 medlemslande og
bestyrelse består af fem repræsentanter fra hvert land.
Der er valg hvert fjerde år. Næste
gang bestyrelsen er på valg er den
28. maj 2022. Alle kan stille op, så
længe ens nationale døveforbund,
i vores tilfælde DDL, formelt nominerer kandidaten.

Få et indblik i Castberggård Job- og Udviklingscenters arbejde gennem

4 nøgletal* fra 2021

443

Så mange borgere benyttede sig i 2021 af
Castberggård Job- og Udviklingscenters tilbud.

91%

Så stor en procentdel oplevede at få øget viden om
deres muligheder efter at have fået rådgivning og
vejledning af Castberggård Job- og Udviklingscenter.

506

Antallet af jobcentermedarbejdere, der i 2021 deltog i
Castberggård Job- og Udviklingscenters oplæg om borgere
på arbejdsmarkedet, som er døve eller har et høretab.

97%

Så stor en procentdel af deltagerne på sidste års fire
uddannelsesdage for sagsbehandlere og andre professionelle
oplevede dagen som ‘meget udbytterig’ eller ‘udbytterig’.

Besøg os på www.cbg-job.dk
*Nøgletallene er trukket fra Castberggård Job- og Udviklingscenters
registreringer til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og
anonyme besvarelser på vores tilfredshedsmålinger.
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Veteraner varmer op til

Deaflympics

”Det er en kæmpe oplevelse”
Atleterne i Denmark Deaflympics Team er i fuld gang med forberedelserne til
Deaflympics 2021, som pga. Corona blev udskudt og nu afvikles fra d. 1.-15. maj
2022 i Caxias do Sul i Brasilien. Der er blandt de danske atleter mange unge som
skal afsted til deres første Deaflympics for at kæmpe om metal med Dannebrog
på brystet, men der er også flere veteraner, der har været afsted før. Vi har mødt
Allan Thesbjerg (orienteringsløb) og Trine Kappendrup(håndbold) og spurgt ind til
deres erfaringer med at dyrke døveidræt på internationalt plan.
Tekst: Rasmus Munk
Foto: DDI, Philip Snevig Nielsen og Tomas Kold

Det er februar; og selvom det ifølge kalenderen burde være vinter, er der ikke meget
der minder om det udenfor. Temperaturen
har sneget sig et par grader på plussiden
og det er gråt, fugtigt og kedeligt i vejret.
Sommer, sol og sambarytmer kunne næsten
ikke være længere væk; men for de danske
olympiske atleter er det pludselig kommet
lidt nærmere.
DDI har kaldt til generalsamling på Hotel
Scandic Sydhavnen for hele den danske
delegation for at give dem de seneste informationer, udlevere tøj og få styr på de
sidste detaljer inden det for alvor går løs
når det 24. Deaflympics løber af stablen
til maj. Det er også en god mulighed for
atleterne til at få hilst på hinanden inden de
skal bo sammen i den danske Deaflympicslejr i Brasilien – for det er ikke alle der kender hinanden. To der dog kender hinanden,
er håndboldspilleren Trine Kappendrup og
orienteringsløberen Allan Thesbjerg, der
begge har været med til Deaflympics og
andre internationale turneringer før, ligesom de har været med i DDI i mange år.
De deler smilende deres erfaringer med
os og fortæller om hvordan det er at være
med til Deaflympics.
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Medaljetung dame
Trines første store internationale turnering
for DDI var med kvindernes håndboldlandshold – håndboldpigerne - til Deaflympics i 2001 i Rom. Det gik godt for
hende og de danske piger som dengang
spillede sig i finalen og vandt guldmedaljer.
Herefter var der en længere periode hvor
hun ikke rigtig var med til nogle slutrunder,
hverken EM, VM eller Deaflympics.

Sidste gang håndboldpigerne var afsted
til en slutrunde var i 2018 og der var Trine
igen med. Dengang stod der VM på programmet og det blev afviklet i Brasilien i
Caxias do Sul, altså det samme sted, hvor
der nu skal afholdes Deaflympics. Dengang
vandtTrine og håndboldpigerne en guldmedalje og havde en verdensmestertitel
med hjem i tasken. En titel som pigerne
stadig kan bryste sig af – de er regerende
verdensmestre. Det store spørgsmål er
om Trine og håndboldpigerne igen skal
komme hjem med medaljer om halsen og
yderligere en titel – olympiske mestre.

”

Ja, jeg har faktisk kun

prøvet at vinde guld når jeg

har været afsted med DDI

”

” Ja, jeg har faktisk kun prøvet at vinde
guld når jeg har været afsted med DDI
”siger Trine og smiler med et glimt i øjet.
Den medaljetunge dame er dog alligevel
forsigtig med at kalde sig selv og pigerne
for guldfavoritter trods verdensmestertitlen. ”Man skal passe på med at undervurdere de andre hold, de kan jo have fået
nye spillere og nye trænere” siger hun med
et alvorligt udtryk.

dansk døve-idrætsforbund

”De andre hold kan jo også være blevet
stærkere siden VM i 2018” siger hun og
understreger at det ville være kæmpestort for hende at komme hjem med guld
om halsen igen.
Meget rutineret herre
”Jeg har faktisk ikke tal på det, men det er
mange” svarer Allan på spørgsmålet om hvor
mange store internationale turneringer han
har deltaget i igennem tiden som orienteringsløber på landsholdet.
Første gang han trak landsholdstrøjen over
hovedet var i 1991 og siden har han deltaget i både Nordiske Mesterskaber, EM,
VM og Deaflympics, så han må siges at
være en meget rutineret herre på den internationale sportsscene.
”Første gang jeg var til Deaflympics var i
København i 1997” siger han og tænker sig
om for at huske kronologien. Han kommer
frem til at denne gang må være hans 6.
Deaflympics. Han var ud over København
i 1997 med i Rom 2001, Taipei 2009,
Sofia 2013, Samsun 2017 og nu altså
Caxias do Sul 2021(22). Allan har én gang
vundet en medalje til Deaflympics og det
var en bronzemedalje i orienteringsstafet

ved legene i Taipei i 2009 sammen med
to andre danskere. Hans bedste individuelle placering har indtil nu været en 4. plads
meget tæt på en bronzemedalje. ”Pokkers
også at det ikke lykkedes!” siger han og
slår ærgerlig sin knyttede hånd ud i luften.
”Det ville være overraskende” svarer han
på spørgsmålet om en evt. medaljeplacering og spår ikke sig selv mange chancer.
Afhængigt af terrænet og sværhedsgraden

på banen ser han det som en realistisk
mulighed at han kan ende i top-10 og det
ville være et godt resultat.
”Ukrainerne og russerne er meget unge
og utroligt stærke” siger han og slår lidt
opgivende ud med armene imens han forklarer at han nok har de bedste chancer
imod de unge på en teknisk svær bane.
Der kan han udnytte sin erfaring og rutine
og så gør det ikke så meget at han måske
ikke løber så hurtigt som han har gjort. På
en teknisk let bane vil de unge have fordelen af deres hurtighed – så han skal vinde
med kløgt og erfaring og krydser fingre
for en svær bane.
Den erfarne løber er i fuld gang med sine
forberedelser til konkurrencen. Han har
anskaffet sig nogle orienteringskort over
området og de bliver studeret nøje næsten
hver dag. På den måde kan han huske så
mange detaljer som muligt og kender næsten området ud og ind allerede inden han
er kommet derned. Han ved dog endnu
ikke præcis hvilken af områdets skove løbet skal foregå i.
Det vrimler med døve
”Bare det at være der og opleve indmar-
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chen. Det er noget helt specielt, det er en
kæmpe oplevelse” svarer de begge når de
skal forsøge at sætte ord på hvad der er
så særligt ved Deaflympics.
Der er ingen tvivl om at det for de to atleter er virkelig stort at være til et Deaflympics og begejstringen lyser nærmest
ud af øjnene på dem når de begynder at
fortælle om det.
”At komme ud og opleve sportens verden,
møde alle de her sportsfolk og mærke hele
stemningen. Der er bare sådan en helt
anderledes kultur. Det tror jeg er det største og vigtigste” begynder Trine.
”At komme derned og mærke det, indmarchen og møde mange døve og tale
med dem” fortsætter Allan. Når man er
nede i byen hvor man bare kan se at det
vrimler med døve og alle taler tegnsprog."

”

Når man er nede i byen,

hvor man bare kan se at det
vrimler med døve og alle taler

”

tegnsprog.

" I forhold til herhjemme hvor alle omkring én er hørende, så kommer man ned
til Deaflympics hvor alle er døve og alle
taler tegnsprog og man møder en masse
på kryds og tværs” fortæller Allan med
stigende begejstring.
Han forklarer også hvordan man let falder i snak med folk fordi de på tøjet kan
se at man kommer fra Danmark og så
spørger de som regel ind til alt muligt og
så får man en god snak. Folk er meget interesserede i hinanden.
Trine mener at hun måske nok er lidt
mere introvert, så derfor falder hun ikke
helt så let i snak med atleterne fra de andre lande. Hun mener at det måske også
har noget at gøre med om man dyrker individuel sport eller om man dyrker holdsport. ”Når man er på et hold, så har man
nok mere tendens til, ligesom at have nok
i hinanden” siger hun. Til gengæld bliver
de virkelig tætte med hinanden på holdet.
Hun kender dog flere som har fået venner i andre lande og som skriver sammen
med andre atleter.
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Allan fortæller at der nok er et lidt større
fællesskab blandt orienteringsløberne
uden for banen. Der findes flere facebookgrupper mm., hvor de ofte skriver
sammen om hvem der kommer til den
næste turnering osv.
Han har et særlig godt forhold til de svenske orienteringsløbere. De ved godt han
har været med i mange år og har meget
erfaring, så til turneringerne kommer de
ofte hen og spørger ham om en helt masse ting. De taler dog aldrig om taktik og
den slags for selvom de er venner, så er
de også konkurrenter. Samtalerne er oftest om praktiske forhold som transport,
mad og andre ”ufarlige” ting.
Trine supplerer med at håndboldpigerne
også kun snakker taktik og den slags internt på holdet. Selvom de taler mest
sammen med hinanden på holdet, så taler
de da også med dem fra de andre lande.
Det er mest efter kampene og det er som
regel dem på holdet som er gode til internationalt tegnsprog, der er aktive i samtalerne.
De unge kan bare komme an
Allan ryster resolut på hovedet samtidig
med at han griner når han bliver spurgt
om det er hans sidste Deaflympics. "Så
længe de unge ikke vinder over mig, så
fortsætter jeg."
De må bare komme an og prøve at slå mig.
Hvis de er ved at være tæt, så træner jeg

bare noget mere” siger han og griner.
”Men jeg håber da at de unge bliver bedre
end mig en dag så de kan komme med.
Det er sundt med konkurrence”.
”Så længe min krop den er ok, så bliver
jeg ved, men jeg ved jo ikke hvor lang tid
den kan holde” siger Trine og trækker på
skuldrene. ”Når Deaflympics er færdigt,
så har vi allerede et håndbold-VM i København kun et år efter. Så kan man godt
lige fortsætte et år mere” siger hun, men
understreger at det selvfølgelig er afhængigt af om kroppen kan holde til det og at
hun er skadesfri samt at landstræneren
kan bruge hende.
En ting er i hvert fald sikkert, det bliver
spændende at følge med i veteranerne og
de andre danske atleters præstationer i
den rød-hvide trøje til Deaflympics.

afdeling for dansk tegnsprog

Året der gik og året
der kommer på ADT
Her ved det nye års begyndelse vil vi benytte lejligheden til at
dele lidt statistik og konkrete eksempler fra året der gik hos
Afdeling for Dansk Tegnsprog med jer. Til det formål er vi dykket
ned i nogle af tallene for at se på hvad der blev spurgt hyppigst
om og hvordan spørgerne fordelte sig i 2021. Vi vil også løfte
sløret for lidt af hvad det nye år bringer.
Tekst: Elisabeth Holm Hansen og Janne Boye Niemelä,
Afdeling for Dansk Tegnsprog. Foto: Privat

Hvem henvendte sig,
og hvad spurgte de om?
Først og fremmest var 2021 et travlt år for
vores svartjeneste hvor vi modtog rekordmange henvendelser. Ved årets udgang
landede vi på 327 henvendelser hvilket
svarer til en stigning på 75 spørgsmål sammenlignet med det foregående år. Det er
vi stolte over og glade for – det er dejligt
at så mange benytter sig af den service,
som er en del af vores hovedopgave.
Vi kan se at næsten halvdelen af spørgsmålene, 47 %, handlede slet og ret om
oversættelse. Her blev der f.eks. spurgt:
”Hvad er tegnet for Pinterest?” eller
”Hvad er tegnet for diskurs?”. Erfaringer
fra andre nordiske lande viser at det typisk
er oversættelse der bliver spurgt ind til,
når det drejer sig om minoritetssprog indenfor lydsprog. Det er derfor heller ikke
specielt overraskende at de fleste spørgsmål til svartjenesten drejede sig om netop
oversættelse. Omkring 11 % af spørgsmålene handlede om sprogsamfundet
hvor vi bl.a. modtog følgende spørgsmål:
”Hvad betyder Johannes Jørgensens udgivelser for dansk tegnsprog i dag?”. Spørgsmål om etymologi (tegns oprindelse) udgjorde 5 % af de samlede henvendelser.
Her blev for eksempel spurgt om grunden
til at tegnet for vodka ser ud som det gør.
På hjemmesiden dansktegnsprog.dk kan
du finde flere eksempler på spørgsmål vi
har modtaget henover året. De fleste
spørgsmål blev sendt til svartjenestens

mailadresse dansktegnsprog@dsn.dk hvor
vi modtog spørgsmålene enten som tekst
eller som videobeskeder, men vi modtager
også henvendelser på Facebook, Whatsapp
og ved opkald via Skype.
Der har også været god trafik på hjemmesiden hvor det mest søgte var om undervisning i dansk tegnsprog, som udgjorde
14 % af samtlige hits, så det tyder på en
ganske stor interesse for at lære dansk
tegnsprog. Vi kan se at der har været en
stigning i antallet af både døve og hørende der henvender sig med spørgsmål til
svartjenesten, men hvor hørende før coronapandemien udgjorde ca. 1/3 af henvendelserne nærmer det sig nu halvdelen
af alle henvendelser. Den typiske bruger
af hjemmesiden var ifølge data fra Google
en kvinde fra Københavnsområdet i aldersgruppen 25 – 34 år.
Ny medarbejder
i Afdeling for Dansk Tegnsprog
Fra 1/1 2022 er Elisabeth Holm Hansen
blevet fastansat (15 timer om ugen) som
medarbejder i Afdeling for Dansk Tegnsprog ved Dansk Sprognævn. Hun har arbejdet med dansk tegnsprog igennem de
seneste 25 år, dels som tegnsprogstolk
og som underviser på tegnsprogs- og
skrivetolkeuddannelsen på Københavns
Professionshøjskole. Hun sidder sammen
med Janne Boye Niemelä klar til at besvare dit spørgsmål vedrørende (dansk)
tegnsprog så tøv endelig ikke med at
henvende dig!

Flytning til Bogense
Afdeling for Dansk Tegnsprog
flytter pr. 1/4 2022 fra Humletorvet
i København til Bogense hvor Dansk
Sprognævn har til huse i Adelgade 119 B.

Du kan kontakte os på:
Skype:
dansktegnsprog.dsn
Telefon/Whatsapp:
33 74 74 15
Mail/videomail:
dansktegnsprog@dsn.dk
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konkurrence

Tegnekonkurrence for børn og unge under 21 år:

Indsend din tegning,
og vind en oplevelse til
en værdi af 1.000 kroner.
Har du en god historie om tegnsprog, du gerne vil dele med resten af verden,
og kan du tegne det? Så deltag i Danske Døves Landsforbunds tegnekonkurrence,
hvor du har muligheden for at vinde 1.000 kroner til oplevelser.
Fortæl verden, hvordan det er at tale tegnsprog
Danske Døves Landsforbund udgiver en kalender for 2023,
hvor vi sætter fokus på døve børn og unges rettigheder og vilkår
i Danmark. Det er afgørende, at viden om døve og tegnsprog samt
tilbud om at lære tegnsprog bliver tilgængelig for døve børn og
unge samt deres familier, når som helst de ønsker det.

Lidt om selve tegnekonkurrencen
Lav en tegning, en collage eller mal noget, du føler, viser dine
tanker omkring det at være døv og tale tegnsprog. Skriv derefter
gerne et par linjer om dig selv, og hvad din tegning symboliserer.
Det færdige produkt kan du enten indlevere ved fysisk fremmøde
eller sende i et brev til adressen:

Desværre forholder det ikke sig sådan i dag. For at gøre resten af
verden klog på dansk tegnsprog og dens betydning for døve, har
vi brug for dig, som er barn eller ung, til at fortælle din historie.
Du kan enten selv være døv, have en døv søster eller bror eller
døve forældre.

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4. sal
2200 København
Att: Tegnekonkurrence
12 præmietegninger
Vi trækker 12 vindere den 1. juni. Vinderne får direkte besked
samme dag, og navnene vil blive offentliggjort på DDL’s facebookside. Vindertegningerne vil blive bragt i Danske Døves
Landsforbunds kalender for 2023 – og alle vinderne vil modtage
to eksemplarer af kalenderen, når den udkommer.

Konkurrencebetingelser:
• Du skal være medlem af Danske Døves
Landsforbund for at deltage.
• Du skal have din forælders/værges samtykke
til at deltage, hvis du er under 18 år.
• Du er maks. 21 år gammel.
• Kopiering eller plagiering er ikke tilladt.
• Digitale billeder accepteres ikke.
• En tegning per medlem.
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25 års
internationalt
arbejde med DDL
Lilly Krarup var med helt fra begyndelsen, da DDL’s internationale arbejde
startede i 1980’erne. Og sikke en rejse, det har været.
Tekst Josephine Anker. Foto: Josephine Anker og privat

Jeg skal interviewe Lilly Krarup hjemme
hos hende i Herning. Solen skinner, og
GPS’en dirigerer mig ud ad Herning-motorvejen til Lillys adresse. Lilly tager imod
med sit karakteristiske store smil. Vi sætter
os i hendes meget hyggelige stue og taler
om hendes liv og erfaringer med DDL’s
internationale arbejde.
Opvækst i Vestjylland
Det hele startede i 1944, fortæller Lilly:
”Jeg blev født i Lemvig i en helt almindelig
familie. Min far var tømrer, og min mor var
hjemmegående og passede os børn. Der
var aldrig nogen i familien, som havde fået
en videregående uddannelse, så jeg er vel
det, man kalder en mønsterbryder,” reflekterer Lilly.
”Jeg ville så gerne i gymnasiet efter endt
skolegang. Det var aldrig sket før i familien,
at man kom i gymnasiet. Det nærmeste
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gymnasium lå i Struer. Mine forældre undrede sig over, at jeg ville i gymnasiet, men
de støttede op om det. Så jeg kørte dagligt med rutebil til gymnasiet i Struer.”
Da Lilly blev student, besluttede hun sig for
at uddanne sig til skolelærer. Og som hun
siger med et stort smil: ”Det har jeg aldrig
fortrudt. Jeg har altid elsket at være lærer.”
Allerede på seminariet mødte Lilly sin
kommende mand, Thure. De blev gift i
Lemvig i 1969 og kunne fejre guldbryllup
for tre år siden i 2019.
Fra Lemvig til Nigeria
Efter deres bryllup rejste Lilly og hendes
mand til Nigeria, hvor de blev boende i
tre år i perioden 1970-1973. Lilly fødte
også sit første barn i Nigeria. Allerede i
1974 rejste de igen tilbage til Nigeria, og
samme år fødte Lilly deres andet barn.

I samme periode blev Lilly og Thure spurgt,
om de ville arbejde i Etiopien. ”Det måtte
vi lige tænke lidt over. Der var jo uroligheder og krig dernede på det tidspunkt.”
Efter en del overvejelser besluttede de at
sige ja. Og således gik det til, at Lilly og
hendes mand og deres to børn rejste til
Etiopien i 1977. Det blev dog en kort rejse.
”Men så kom revolutionen, og vi blev sendt
tilbage til Danmark. Jeg var på daværende
tidspunkt gravid med vores tredje barn,
som blev født her i Herning. Jeg må indrømme, at fødslen her i Danmark var meget
nem,” ler Lilly og tilføjer med et glimt i
øjet: ”I Nigeria var smertestillende medicin
en pind, man kunne bide i.”
Døve børn taler da tegnsprog
Efter endt barselsorlov i 1978 ville Lily
gerne tilbage til at undervise og søgte ind
på to skoler i Herning. Den ene en special-

seniorprofil

skole for børn med psykiske problemer.
Lilly blev tilbudt job på en helt tredje skole,
og her underviste man døve børn. Den
skole havde jeg netop ikke søgt, for der
havde jeg undervist fra 1967 til 69. Man
underviste med talesprog, og jeg kunne
ikke lide det. Jeg følte ikke, at der var
kontakt til de døve elever på den måde.

”

Den skole havde jeg

netop ikke søgt, for der havde
jeg undervist fra 1967 til 69.
Man underviste med talesprog, og jeg kunne ikke lide
det. Jeg følte ikke, at der var
kontakt til de døve elever på
den måde.

”Jeg husker, hvordan jeg lavede et naturligt
tegn for “varmt” til mine elever, og straks
pakkede de deres skoletasker og smuttede.
Jeg stod uforstående tilbage, men indhentede dem, og de kiggede forvirrede
på mig,” erindrer Lilly.
”Jeg anede ikke, hvad jeg havde gjort, men
i frikvarteret spurgte jeg de andre lærere,
hvad der mon var gået galt. Det viste sig,
at det tegn, jeg havde lavet for “varmt”, i
virkeligheden var tegnet for “mor”! Så
eleverne troede, at de skulle hjem til deres
mor,” fortæller Lilly med et skævt smil. ”Der
blev jeg for alvor klar over, at det var NU,
jeg skulle lære tegnsprog.”
Fra Lillys mange år i Afrika vidste hun også,
hvor vigtigt det er at kunne begå sig på
de lokale sprog, hvis man vil i kontakt

med de lokale. Derfor var det selvfølgelig
også vigtigt for Lilly at lære dansk tegnsprog, så hun kunne kommunikere med
hendes døve elever.
Indgangen til døveverdenen
Lilly fik undervisning i dansk tegnsprog på
aftenskole i Herning. Og siden kom hun
også i den lokale døveforening for at skabe
kontakt med voksne døve.
”Jeg glemmer aldrig det første møde. Formanden stod ved indgangen og sagde
hjertelig velkommen på dansk tegnsprog.
Den dag var min indgang til døveverdenen.
Sikke en vidunderlig start på et nyt kapitel,” siger Lily.
Lily meldte sig ind i Døveforeningen og
begyndte også at modtage Døvebladet.

”

Men sådan var reglerne nu engang på det
tidspunkt. Hvis eleverne talte tegnsprog,
skulle de sidde på deres hænder. ”Det var
jeg meget imod. Jeg vidste ikke så meget
om tegnsprog på det tidspunkt, men det
føltes helt forkert at undervise døve børn
på den måde – så meget vidste jeg da,”
fortæller Lilly.
Inspektøren fortalte Lilly, at de var begyndt at indføre tegnsprog. Han mente,
at Lilly nok ville lære tegnsprog hurtigt.
Selv talte han dog ikke tegnsprog.
Lilly endte med at sige ja tak til stillingen
og startede en varm august måned i 1978.
Lilly skulle blandt andet undervise tre helt
døve elever i matematik.
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hvordan vi skulle bruge dem. Der var
brug for at få mobiliseret og organiseret
de mange gode ressourcer.”
Det har altid været vigtigt, at i DDL’s projekter taler døve deres egen sag. Både
dengang og nu. ”Det er så utrolig vigtigt,”
understreger Lilly.

” I 1985
læste jeg en
artikel i Døvebladet af
Asger Bergmann, der dengang
var landsformand for DDL. Han skrev, at
nu var der blevet gjort meget for døve
i Danmark, og at vi skulle rette blikket mod
døve i ulandene. Sverige var allerede
startet med ulandsprojekter, som man
kaldte det dengang.”
Det fangende Lillys interesse, som jo selv
havde en fortid i både Nigeria og Etiopien.
Der gik da heller ikke længe, før Lilly blev
kontaktet, fordi DDL ønskede at starte et
ulandsprojekt. Det var rygtedes vidt og
bredt, at Lilly havde boet i Afrika og havde
erfaring med ulandsarbejde. Herefter gik
det slag i slag. En arbejdsgruppe blev oprettet og bestod af fire personer; tre døve
og så Lilly som hørende. Det blev samtidig
starten på Lillys 25-års udviklingsarbejde
i DDL.

Døves rettigheder
Det var ikke altid let økonomisk at lave
udviklingsarbejde – hvad det i øvrigt heller ikke er i dag. Men arbejdet var vigtigt,
så alle knoklede på. Der var bred enighed
om, at døves kamp for rettigheder var
vigtig. Men det blev også understreget,
at det var vigtigt at blive sig bevidst om,
at der findes lande, hvor døve slet ingen
rettigheder har. Og der må vi stå sammen
og træde til. "Jeg synes også, at det handler om, at man skal bruge sit overskud til
at hjælpe andre, som har brug for det,”
siger Lilly.

”

Jeg synes også, at det

handler om, at man skal bruge
sit overskud til at hjælpe andre,

”

som har brug for det,

DDL’s første projekt fandt sted på den lille
ø Madagaskar ud for Afrikas østkyst.
”Døveskolen på Madagaskar brugte
tegnsprog i undervisningen, men de havde
ingen uddannede døvelærere. Men det
fik vi i fællesskab lavet om på. I løbet af de
næste to år uddannede vi 12 døvelærere.
Den dag i dag underviser de stadig,” beretter Lilly.
Efter dette første projekt blev der evalueret og set nærmere på prioriteringen i
udviklingsarbejdet. Hvad var mest vigtigt? Det blev hurtigt klart, at organisationsopbygning og tegnsprogsuddannelse
var mest vigtigt.
”Vi oplevede, at døve havde utrolig mange ressourcer ude i de små foreninger.
Men udfordringen var, at vi ikke vidste,
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Tegnsprog i grundloven
Gennem årerne har DDL haft mange internationale projekter. Et af de største er
i Uganda. Et projekt, som startede i 1992
og fortsatte 14 år frem til 2006.
Lilly fortæller: ”I 1992 havde DDL stået
for at arrangere et tegnsprogsseminar i
Kenya med deltagere fra seks afrikanske
lande. Der var nemlig et stort behov for
at få lavet et netværk af døve og tegnsprogstolke for at styrke og forbedre døves levevilkår i Afrika. I 1994 arrangerede
DDL et nyt tegnsprogsseminar i Uganda.
Nu med deltagelse af 12 afrikanske lande. Foredragene blev tolket til 12 afrikanske sprog samt til internationalt tegnsprog.
Netop i de dage var der et arbejde i gang
i hovedstaden Kampala med at skrive
Ugandas nye grundlov. Vi havde inviteret
formanden for Ugandas handicapforbund
med til åbningen af tegnsprogsseminaret.
Han blev så begejstret over, hvad han så
og hørte, at han hver dag deltog sammen
med fem medlemmer fra den grundlovgivende forsamling. De var målløse over at
opleve døve diskutere på et højt niveau.
På det lokale sprog, luganda, er ordet faktisk det samme for “døv” og “dum”. Her
fik de syn for noget andet.”
Resultatet blev, at der i den nye grundlov
står, at tegnsprog i lighed med andre minoritetssprog skal understøttes og beskyttes.
” Jeg glemmer det aldrig. Da vi kom til
Uganda igen året efter, skyndte vi os ind i
den nærmeste boghandel i hovedstaden
Kampala, så vi kunne få et trykt eksemplar
af den nye grundlov. Og om aftenen skulle
vi naturligvis fejre det! ” smiler Lilly.
Uganda er det første land i verden, hvor
tegnsprog er skrevet ind i grundloven. Så
det var en kæmpe sejr for DDL’s projekt
og Ugandas døve.

seniorprofil

Lilly Krarup blev i 2008
æresmedlem af Danske Døves
Landsforbund. Blandt andet
for hendes store engagement
i DDL’s internationale arbejde,
hvor Lilly ofte brugte egne
ferier og fritid på at rejse og
undervise i udviklingslandene.

Siden stillede den døve og tegnsprogstalende formand for Ugandas døveforbund
op til parlamentsvalg, og han sad i mange
år i det ugandiske parlament. Det vakte
stor opsigt, da præsident Museveni til den
første samling bad “den dame”, som sad
og viftede med hænderne, om at stoppe
med det for så at få at vide af det nyvalgte
parlamentsmedlem, at han var døv og
“damen” var hans tegnsprogstolk. Det
gav genlyd både i tv og aviser.
Gode minder
Lilly har mange gode minder fra udviklingsarbejdet i DDL. Ikke kun fra Uganda,
men også fra mange andre lande. ”Og så
holder jeg meget af den livsvisdom, der er
i afrikanske lande,” siger Lilly og fortæller
om sit første besøg i Uganda.
”Første gang jeg var i Uganda, fik jeg en
rundvisning af formanden for Ugandas
døveforening. Vi kom til et hus, hvor der
tidligere havde boet en døv kvinde. Formanden fortalte om tidligere tider under
borgerkrigen under diktatoren Ida Amin.
En dag var Amins soldater kommet til huset
og havde råbt og forlangt, at alle skulle
ud af huset. Men den døve kvinde havde
naturligvis ikke hørt det. Så hun blev skudt.
Formanden grinte lidt, da han fortalte det,
og jeg var rystet,” husker Lilly. ”Jeg fortalte formanden, at jeg havde boet i Afrika i
mange år, men at jeg simpelthen ikke
kunne forstå, at han kunne grine af sådan
noget.

” Han kiggede alvorligt på mig og sagde,
at hvis de skulle græde over alle de ting,
der er at græde over i Afrika, så ville der
blive oversvømmelse.”

Lilly synes, der er god grund til at besøge
andre lande og også selv åbne døren for
at modtage besøg. Det giver en større
forståelse for hinanden.

”

”I Danmark lever vi ikke med livet og døden
så tæt på, som de gør i visse andre lande.
De bliver hårdt ramt, men modtager og
håndterer det på en anden måde, end vi
gør i Danmark. Så udover at hjælpe hinanden i solidaritet, så mener jeg også, at
det internationale arbejde er vigtigt for at
få en større forståelse for hinanden som
mennesker – uanset hvor i verden vi bor,”
afslutter Lilly.

Han kiggede alvorligt på

mig og sagde, at hvis de skulle
græde over alle de ting, der er
at græde over i Afrika, så ville

”

der blive oversvømmelse.

Dét livssyn er jo vidunderligt, selvom det
også er hårdt.”
Vigtigt at fortsætte
DDL laver stadig meget udviklingsarbejde
og har projekter i både Afrika, Asien og
Mellemøsten. Også i dag er der stort fokus
på organisationsopbygning og tegnsprog.
Og det glæder Lilly.
”Jeg synes, det er så vigtigt, at DDL fortsætter deres internationale indsats. Hvis
vi isolerer os og kun tænker på os selv, så
kan vi ikke udvikle os.” Lilly holder en lille
pause og siger så: ”Vi oplever ofte, at folk
i Danmark er utilfredse med det ene og
andet. Men hvis vi sammenligner os selv
med resten af verdenen, så er vi faktisk
meget heldige her i Danmark.”
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Har du husket at deltage i

DDL’s store
ældreundersøgelse?
Er du døv og 60 år eller derover?
Så hjælp os ved at besvare vores undersøgelse om plejehjem.
Hvorfor skal jeg svare? Jeg er jo stadig ung!
Hvorfor det? tænker du måske. Det er ikke relevant for mig. Jeg
kan sagtens klare mig selv.
Undersøgelsen henvender sig ikke kun til de borgere, der snart
skal på plejehjem. Den henvender sig til alle ældre døve – også
de ”yngre ældre” – det vil sige jer fra 60 år og opefter. På den måde
kan vi få en fornemmelse af, hvilke ønsker døve har til plejehjem
mange år frem i tiden.
Undersøgelsen skal bruges til at målrette vores interessepolitiske
arbejde på ældreområdet, da vi lige nu kan konstatere, at ikke
alle ældre døve vælger et af de fire plejehjem, vi har, for døve.
Det har og får betydning fremadrettet, da det gør det svært at
opretholde et godt tegnsprogsmiljø og svært at tiltrække nok
døve medarbejdere. Omvendt må vi også respektere, at det for
nogle døve er vigtigst at blive i deres nærområde - tæt på familie
og omgangskreds. Med undersøgelsen ønsker vi at få et mere
præcist billede af, hvor mange der vil prioritere et tegnsprogsmiljø,
og hvor mange der vil prioritere at blive i nærområdet.
Baggrunden for undersøgelsen
I Danmark har vi fire plejehjem for døve: Ulleruphus i Fredericia,
Egebækhus i Nærum, Sirius i Aalborg og Kastanjehusene i København. På Egebækhus bor der kun døve, mens der på de tre
andre plejehjem bor en større eller mindre gruppe af døve sammen med hørende beboere.

Hvor kan jeg finde undersøgelsen?
Undersøgelsen findes i en elektronisk udgave på vores hjemmeside (link), hvor du kan gå ind og svare direkte på spørgsmålene.
Spørgsmålene findes på dansk tegnsprog.
Spørgeskemaet findes også i en papirudgave. Vi samarbejder
med døvekonsulenter, døvepræster, ældrevejledere og besøgsvenner for at få skemaet ud til så mange ældre døve som muligt.
Der vil være hjælp at hente i form af forklaringer på tegnsprog
og hjælp til besvarelserne. Bent Brøndum og Josephine Anker
kommer på besøg i seniorklubberne. De vil gennemgå spørgeskemaet og hjælpe med at besvare spørgsmål.
Det kan være, at du mere end én gang bliver spurgt, om du vil
svare på spørgeskemaet. Men du skal selvfølgeligt kun svare en
enkelt gang.
Undersøgelsen er anonym
Undersøgelsen er helt anonym, og du kan føle dig tryg ved, at
ingen kan vide, hvad DU har svaret. Vi beder ikke om dit navn og
adresse – kun din alder samt hvilken region i Danmark, du bor i.
Vi opfordrer så mange så muligt til at svare på spørgeskemaet.
Husk, at hvis du har spørgsmål eller problemer med at udfylde
spørgeskemaet, kan du altid kontakte DDL’s ældrevejleder,
Josephine Anker, på ja@ddl.dk.

Hvad betyder mest for døve, når man skal vælge plejehjem: at
plejehjemmet ligger i nærheden af familie og venner, eller at der
er et godt tegnsprogsmiljø på plejehjemmet, så man kan kommunikere uden problemer. Det kan være forskelligt fra person til
person, hvordan man prioriterer. Og det er en af de ting, vi ønsker
at få belyst med undersøgelsen.
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Vi spørger også om de ældres syn på de fire eksisterende plejehjem, og hvor man selv ville bo, hvis man stod overfor at skulle
vælge plejehjem i dag. Undersøgelsen er vigtig for os allesammen, fordi den skal bruges til at sikre, at der er de rigtige tilbud,
når den tid kommer. Derfor er det vigtigt, at du deltager, hvis du
er 60+.
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Region Sjæ

vedstaden
Region Ho

lp

seniornyt

Hvad kan du bruge
ældrevejledningen til?

Vil du have besøg af
DDL’s ældrevejleder?

Ældrevejledningen har genoptaget
fysiske besøg hos døve borgere og
fungerer igen som før corona.

Ældrevejlederen kan blandt andet:

. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger
og bruger håndsprit. Vi bruger mundbind og/eller vesir,
hvis det ønskes. Ældrevejlederen er vaccineret og bliver
løbende testet for COVID-19, så vi opretholder sikkerhed
for alle parter.

• fortælle om dine muligheder og rettigheder
•	lytte til dine ønsker og behov og hjælpe dig med
kontakten til døvekonsulenten, døvepræsten,
kommunen og så videre
•	forklare indholdet i breve fra kommunen, banken,
forsikringsselskabet
•	hjælpe med tilbud om besøgsven – eller med at
tage kontakt til aktiviteter for ældre
•	tale med dig om dit liv og dine tanker om fremtiden

Kontakt
din ældrevejleder
I Danmark er der tre ældrevejledere,
som dækker hver deres regioner.

•	fortælle om muligheden for at bestille tolk til
sociale aktiviteter
•	bisidderopgaver: følge med til lægen, sygehuset,
tandlægen, banken, forsikringsselskabet med flere
•	holde oplæg i kommunen og på plejehjem om
ældre døve og kommunikation
•	hjælpe med vejledning til pårørende til ældre døve

Josephine Anker er ansat som ældrevejleder under DDL.
Josephine Anker:, Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark

Mail: ja@ddl.dk
SMS/Facetime: 29 29 39 74
Skype: ddl.josephine.anker
For ældrevejledning i Region Sjælland og Hovedstaden kan CFD
kontaktes. Derudover har Aalborg Kommune ansat egen ældrevejleder, som kan kontaktes ved henvendelse til kommunen.
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Castberggård Højskole
- Fyld 2022 med gode oplevelser

nd og ånd
Hjer te, hå
et,
er kreativit
Kurset hyld esskab.
fæll
fantasi og
r ts
g d. 12. ma
a
rd
ø
L
t:
r
Sta
r tsj
g d. 15. ma
Slut: Tirsda

Døve sen
iorer
Fyn rundt
med snak
om
klima.
Star t: Man
dag d. 15.
au
Slut: Lørd
ag d. 20. a g.
ug.

Natur og motion
Kom og få rørt både
krop og sind.
Start: Søndag d. 1. maj
Slut: Fredag d. 6. maj

Formel 1 i Italien
Vi skal til Monza banen
og se Formel 1.

Rejsende højs
kole til
Montenegro
Det lille land,
der byder
på store opleve
lser.

Start: Man. d.
16. maj
Slut: Ons. d. 2
5. majn

Glaskurser
Kom og lav d
in egen
glaskunst.

Start: Torsdag d. 8. sep. Start: Søndag d. 18. sep.
Slut: Mandag d. 12. sep. Slut: Fredag d. 23. sep.
Start: Søndag
d. 13. nov.
Slut: Fredag d
. 18. nov.

Se flere kurser og tilmeld dig på

www.cbg-hojskole.dk
48
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c
Trekking på Mont Blan
Med plads til at lade
både ben og tanker
vandre.
g.
Star t: Søndag d. 14. au
Slut: Søndag d. 21. aug.

Vandretur i Nationalpark Thy
Oplev Danmark fra en
af sine bedste sider.
Start: Onsdag d. 5. okt.
Slut: Lørdag d. 8. okt.

foreningsportræt

En skillevej

Tekst og foto: Brit Holm Andersen

Aalborg Tegnsprogsforening er en af de ældste medlemsforeninger under DDL. Sidste
år kunne foreningen fejre 110-års jubilæum. Men hvordan er situationen egentlig deroppe i Aalborg den dag i dag?
Jeg tager turen fra Skanderborg og kører
nordpå for at besøge Aalborg Tegnsprogsforening. På vejen henter jeg bestyrelsesmedlem Lone Ernst, og så kører vi videre
mod foreningsformand, Inger Nørgaard.
Da vi ankommer til Ulsted, venter hunden
Fifi og Inger os med kaffe, frugt og vand.
Vi varmer lige op med at opdatere, hvad
der sker anno 2022, og kommer til at snakke om generalforsamlingen, som foreningen skal afholde den 19. marts. Den hører
mere om senere her i artiklen.
Kulturcenter som et samlingssted
med tegnsprogsmiljø
For at forstå hverdagen i Aalborg Tegnsprogsforening er det nødvendigt at se
på, hvordan foreningens miljø hænger
sammen med andre tilbud i Aalborg.
Aalborg Kommune har nemlig givet døve
i Aalborg et værested i form at et kulturcenter for at skabe et samlet tegnsprogsmiljø i kommunen. I kulturcentret er der
udover Aalborg Tegnsprogsforening også
dagtilbud for døve. I et lokale ved siden
er der desuden undervisningstilbud til
voksne døve, som Aalborgskolen står for.
”Dagtilbuddene er for alle døve i kommunen. Det er ofte aktiviteter, der ligner
Aalborg Tegnsprogsforenings aktiviteter,
men forskellen er, at de ligger i dagtimerne. Nu er der dog snak om at prøve at
lave forskellige typer af tilbud for forskellige målgrupper, så flere døve kan komme
i kulturhuset,” forklarer Inger.
Aalborg Tegnsprogsforening har også et
sommerhus i Blokhus – mere om det senere.
Foreningens udfordring lige nu og den
kommende generalforsamling
Inger har været formand for foreningen

siden 2008. Til marts er der generalforsamling, og Inger har meldt ud, at hun ikke
genopstiller. Flere af de andre bestyrelsesmedlemmer stopper også. Det fylder
rigtig meget i foreningen lige nu, for hvad
kommer der nu til at ske?
”Det er altid svært at finde folk til bestyrelsen. Jeg ved ikke, om det lykkes at fin-

de en ny formand. Jeg har forklaret bestyrelsen, hvad der kommer til at ske, hvis
ingen stiller op,” siger Inger.
Hvis ingen ønsker at stille op som formand i foreningen, så skal den nedlægges, og sommerhuset skal sælges.
”Vi gør dog alt, hvad vi kan for at finde
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nye bestyrelsesmedlemmer,” siger Lone.
I den kommende tid vil foreningen lave
videoer til medlemmerne om bestyrelsesarbejdet samt opfordre medlemmerne til
at komme til medlemsmøde for at drøfte
foreningens fremtid og forberede den
kommende generalforsamling den 19.
marts.
Det er svært at trække sig fra bestyrelsesarbejde, synes Inger og Lone, for de ved
godt, hvor sårbar foreningen er. ” Men vi
taler også om, at det er helt ok at sige fra.
Det er ok at sige til sig selv, at man har
gjort meget for foreningen. Man har gjort
en forskel,” siger Inger og fortsætter: ”Og
så handler det om at se fremad. Hvordan
kan vi give foreningen nyt liv og få nye
yngre døve ind og skabe nye muligheder.”

”

Men vi taler også om, at

det er helt ok at sige fra. Det er
ok at sige til sig selv, at man har
gjort meget for foreningen. Man
har gjort en forskel,” siger Inger
og fortsætter: ”Og så handler
det om at se fremad. Hvordan
kan vi give foreningen nyt liv og
få nye yngre døve ind og skabe

”

nye muligheder.

I Aalborg Tegnsprogsforening savner de
dog input fra medlemmerne. Så nu arbejder
de på at prøve at lave anderledes medlemsmøder, hvor medlemmerne bliver inddraget mere aktivt, så de kan få sat ord
på foreningens liv og vækst.
Kan man forestille sig, at man nytænker
foreningen og måske kører den på andre
måder end den mere traditionelle måde?
”Ja, sagtens,” siger Lone og Inger nærmest
i kor. ”Vi fornemmer, at mange gerne vil
lave små udvalg. Man kan ikke overskue
at køre en hel forening, men udvalg er
nemmere at finde overskud til. Det er
også nemmere at administrere,” siger
Lone.
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Udvalgene kan laves efter interesseområder. Fx motion, kreativt værksted, IT og
måske noget for børnefamilier. Inger og
Lone forestiller sig, at en lille bestyrelse
kan stå for Aalborg Tegnsprogsforening,
imens de mange udvalg kan stå for aktiviteter. ”På den måde bliver ressourcerne
også fordelt ud, og det bliver mere overkommeligt. Det skal jo gerne være sjovt
at lave frivilligt foreningsarbejde,” smiler
Inger.
Det er ikke kun i Aalborg Tegnsprogsforening, at der er udfordringer med at finde
nye bestyrelsesmedlemmer. Vi taler frem
og tilbage om de strømninger, der er i
foreningslivet, og hvordan foreningskulturen er under forandring. Mange andre
af DDL’s medlemsforeninger har også udfordringer med at fastholde og tiltrække
nye medlemmer.
Tiden førhen og hverdagen hos os
Coronapandemien har naturligvis også
været en udfordring i Aalborg Tegnsprogsforening. Men også før corona var det
svært at få folk til at komme til foreningens arrangementer. Til gengæld strømmer døve til andre arrangementer i kommunen, om det så er Royal Run, karneval
eller foredrag. Tiden har ændret sig, og
behovene er nogle andre i dag.
”Tidligere kom mange i foreningerne for
at få dækket deres sociale behov, men i

dag tror jeg, at mange af de behov bliver
dækket via sociale medier. Man kan også
ringe til hinanden og tale sammen. Jeg
tror, at der i dag er et større behov for in-
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Hvis du vil leje
Aalborg
Tegnsprogsforenings
sommerhus,
så kan se mere på
www.dovesferiehytten.dk.

dividualitet,” funderer Inger. Det er måske
netop en af de store udfordringer, for hele
formålet med Aalborg Tegnsprogsforening
er at give døve mulighed for at mødes og
samles. Altså at
dække de sociale behov. Foreningen har i
skrivende stund 148 medlemmer.
”Det er ofte de samme, som kommer,” siger
Lone. ”Og rigtig mange kommer ikke –
måske aldrig. For manges vedkommende
er det et spørgsmål om geografi. Flere
medlemmer bor i andre nordjyske byer
som Hjørring, Tornby, Frederikshavn og
Brovst. Vi har omkring 80 medlemmer,
der bor i Aalborg. Og mange af dem er
ældre medlemmer. Nogle af de ældre
medlemmer bor desuden på plejehjem.”
Ofte ligger foreningsarrangementer onsdag aften med fx kortspil og foredrag.
Der er dog sket et stort frafald, så nu prøver foreningen at lægge det om lørdagen
i stedet for. ”I november afholdt vi banko
en lørdag med stor succes. Der kom rigtig
mange,” fortæller Lone.

Før jul fik DDL’s medlemsforeninger midler fra Danske Handicaporganisationer
(DH) via DDL til at arrangere en biograftur, men det er ikke noget foreningen ellers gør sig i. ”Vi prøvede at lade os inspirere af Aarhus Døveforening med at
arrangere en spilleaften, hvor vi skulle
spille “Partners”. Men der kom næsten
ingen tilmeldinger,” fortæller Inger.
Sidste år fyldte Aalborg Tegnsprogsforening 110 år. Fejringen er blevet udsat
grundet corona og finder sted i år efter
generalforsamling med middag og fest.
Inger og Lone håber på et stort fremmøde.
Det unikke ved foreningen, og foreningernes sidste eget sommerhus
Som den eneste af DDL’s medlemsforeninger har Aalborg Tegnsprogsforening
sit eget sommerhus i Blokhus. De har
haft sommerhus siden 1958. I daglig tale
bliver sommerhuset kaldt for “Feriehytten”. Sommerhuset har plads til 10 personer og ligger tæt på vandt. Sommerhuset
kan lejes af alle, men der er stadig mange,
som slet ikke ved, at foreningen har et-

sommerhus, selvom de har haft det i over
60 år. Generelt har medlemmerne ikke de
store holdninger, men når det gælder
sommerhuset, så er holdningen til gengæld klar: Feriehytten skal ikke sælges.
”På det seneste har det ofte være fuldt
booket, men sådan har det ikke altid været,” fortæller Inger. For nylig havde de
arbejdsweekend, hvor mange frivillige
kom og hjalp til.
Foreningens mål og/eller drømme
Inden vi runder af, spørger jeg Inger og
Lone til håb og drømme for foreningen.
Det kan gå flere veje. Lone drømmer om
at samle det hele ét sted:
”Plejehjemmet i Aalborg og Døveforeningen skal slås sammen, så vi er under samme tag. På den måde kan de ældre nemt
komme til foreningens aktiviteter. Og
omvendt; vi kan nemt besøge de ældre
og være noget for dem.” Inger ved ikke,
hvad der sker, hvis foreningen ikke får en
ny bestyrelse. ”Men jeg håber, den har en
fremtid på den ene eller anden måde,” siger
Inger. At der er et behov, er der i hvert
fald ingen tvivl om.

Du kan læse mere om
Aalborg
Tegnsprogsforening på
www.aalborgdeaf.dk.

DDL
HOT
LINE

DET ER NEMT AT RINGE OP VIA WWW.DDL.DK

Du må gerne ringe op og være anonym.
Du må ringe med alle typer af problemer.
Du må gerne ringe flere gange.
• Alle hotlinens frivillige er uddannet i samarbejde med Livsliniens psykolog.
• Hotlinens frivillige har tavshedspligt – din historie bliver ikke fortalt til andre.
• Hotlinen holder åbent hver mandag fra kl. 19-21.
• Hotlinen er for alle døve, og det er gratis at ringe op.

