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Arbejdsmarkedet og beskæftigelsen blandt døve er et tilbagevendende
tema, som ofte bliver diskuteret både blandt døve og hørende. Hvorfor er
det så svært at finde arbejde som døv?
I dette første nummer af Døvebladet i 2021 sætter vi skarpt fokus på
arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked, hvor uvidenhed og fordomme stadig
spænder ben for mange kvalificerede ansøgere, der bliver fravalgt. I DDL
kæmper vi politisk for, at døve får bedre beskæftigelsesmuligheder. Læs
mere om det politiske arbejde for et mere anstændigt arbejdsmarked i dette
nummer.
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Protektor for Danske Døves Landsforbund
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Du kan også blive klogere på Castberggård Job- og Udviklingscenter, der
hjælper døve i arbejde. Vi har talt med Holger Jensen, der er direktør på
Castberggård. Hvad er hans bedste råd til døve jobsøgende?

2090 0660 / www.ddl.dk
Ansvarshavende redaktør
Vickie Mølgaard-Madsen, vm@ddl.dk

Klara Danø Stensby er en af de døve jobsøgende. Klara er nyuddannet
psykolog og drømmer om at arbejde som psykolog for døve. Kan drømmen
opfyldes eller skal den justeres? Læs Klaras tanker om at være jobsøgende
og de udfordringer hun har mødt i processen

Redaktionsgruppe
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og
redigere breve og artikler, der optages i bladet.
Synspunkter, fremført af de enkelte skribenter,

Du kan også læse om Katrine Niman Abildgaard, der er gået direkte fra
uddannelse til arbejde og har stor succes som laborant på en hørende
arbejdsplads.
Vi ser i dette nummer af Døvebladet nærmere på adgangen til døve arbejds
pladser; hvordan forholder de enkelte arbejdsgivere sig egentlig til døve
jobansøgere? Og hvorfor?
Endeligt kan du læse den stærke og inspirerende historie om
fodboldspilleren Ali Reza, der kom til Danmark fra Iran som 8årig.
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Døveforening, og du kan hilse på DDL’s nye sekretariatschef.
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ny sekretariatschef

Døve og dansk
tegnsprog fortjener
mere anerkendelse
Den 1. januar 2021 blev Claus Staunstrup Nilsson ansat som ny sekretariatschef i
Danske Døves Landsforbund. Claus har mange års erfaring i NGO-branchen og håber, at
DDL kan bruge sin politiske stemme til at skabe bedre livsvilkår for døve både i Danmark
og ude i verden.
Claus Staunstrup Nilsson

Vickie Mølgaard-Madsen

Jeg troede, før jeg startede i DDL,
Da jeg hørte, at jobbet som
at døve medborgere havde samme
sekretariatschef i DDL blev opslået,
rettigheder som alle andre, men det
tøvede jeg ikke med at lægge billet
viser sig, at sådan er det ikke. Det
ind. Med en baggrund i formidling og
skal laves om. Da
markedsføring – og
jeg studerede i
næsten 20 år i NGOUSA, bemærkede
branchen – håbede
jeg, at amerikansk
jeg på at få lov til at
DDL er ekstremt
tegnsprog (ASL)
sætte mit præg på
blev brugt konstant,
et område, som jeg
stærk, både i
fra koncerter til
synes fortjener mere
vores
nationale
nyhedsudsendelser
opmærksomhed.
og internationale
og demonstrationer,
og jeg undrede
Corona og tolkningen
projekter, og vi har
mig over, at dette
af pressemøder har
en
vigtig
politisk
ikke var tilfældet i
helt sikkert sat mere
Danmark. Og det er
fokus på tegnsprog,
stemme.
stadig ikke tilfældet.
men vi lever stadig
Vi lever altså i et
i et samfund, som
velfærdssamfund,
ikke lever op til sine
som ikke er sit ansvar
forpligtelser og ikke
voksent, og det er blandt de opgaver,
sørger for lige adgang til kommunikation
som DDL fortsat arbejder aktivt på at
for alle. Det, tror jeg, mange ikke er
ændre.
klar over, og det vil jeg gerne ændre
på. Ligesom jeg vil være med til at sikre
DDL er ekstremt stærk, både i vores
retten til tegnsprog, hele livet.
nationale og internationale projekter,
og vi har en vigtig politisk stemme. Vi
Jeg har arbejdet både internationalt
påtager os et stort ansvar, fordi vi har
og nationalt med forskellige
den nødvendige gennemslagskraft
områder, fra regnskovsbevarelse til
og pondus til at få ændret livsvilkår
kriminalpræventive indsatser. Fælles
for døve herhjemme og ude i verden.
for dem alle er, at det er områder, der
Og der er rigeligt at tage fat på.
skal sættes på dagsordenen, og de skal
Uvidenhed og fordomme florerer
finansieres og styrkes.

desværre stadig, og som med mange
andre vigtige indsatser skal DDL også
kæmpe for finansiering og vores stemme
i debatten, hvor mange vil til orde. Jeg
håber, at vi de kommende år vil se en
regering, der tager mere ansvar for
alle dens borgere, og at vi oplever, at
civilsamfundsorganisationer opnår den
anerkendelse, de fortjener. Det er i hvert
fald mit mål.
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kort & godt

Årets frivillige 2021
Freddy Rasmussen og Mischa Bøgvald fra Næsted
døveforening deler prisen som Årets frivillige 2021.
Prisudvalget har valgt de to fra Næsted Døveforening, fordi
de umiddelbart efter Danmark lukkede ned i marts 2020
oprettede et socialt online forum for alle deres medlemmer. De
to havde et ønske om at holde sammen på foreningen og holde
kontakten til medlemmerne, hvoraf rigtig mange sidder hjemme
og lever isoleret. Forummet eksisterer stadig, og medlemmerne
er meget glade for det. Her har medlemmerne mulighed for at
snakke og grine sammen, ligesom de to initiativtagere fortæller
om og forklarer de udmeldte restriktioner fra myndighederne
til medlemmerne.

Freddy og Mischa
bruger meget tid
på det sociale
forum, mindst
et par gange
om ugen.
Som Jessica
Rohde, der har
nomineret de to
til prisen, beskriver,
så er de to travle folk,
som selv har familier,
men de vælger bevidst at
bruge meget tid på det sociale forum for
at glæde andre døve i en svær tid.
Freddy og Mischa bliver fejret sammen med Næstved
døveforenings medlemmer når corona tillader det. Der vil de
også få overrakt et diplom og en pengegave på 1.000 kr.
De to prismodtagere fik besked via Zoom. De troede at de
skulle til økonomimøde med DDL’s landsformand Lars Knudsen,
og de blev meget glade og overraskede over, at de i stedet
skulle modtage frivilligprisen. Du kan se overrækkelsen på
DDL’s facebookside for medlemmer.

Er du flyttet?
Husk at give os besked, hvis du flytter. Vi får ikke
automatisk besked om adresseændring. Er du i
tvivl, om vi har din korrekte adresse, så kan du altid
kontakte os og spørge. Du kan give os besked om
ny adresse ved at skrive til ddl@ddl.dk.
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kort & godt

Må vi kontakte dig
via e-mail?
Vi benytter i stigende grad digital kommunikation, og det
betyder, at vi skal bruge din emailadresse. Vi mangler
fortsat mange af jeres emailadresser. Du kan sende din
adresse til ddl@ddl.dk.

Døvebladet i 2021
Sidste år besluttede DDL’s hovedbestyrelse at udvide antallet
af Døvebladets udgivelser fra to til fire magasiner, så du som
medlem fremover modtager et magasin fra os i marts, juni,
oktober og december. Døvebladet har samtidig fået et lille
ansigtsløft, så det passer til DDL’s visuelle identitet. Fra 2021
udsender vi desuden ét Døvebladet pr. husstand fremfor
nu, hvor man modtager ét pr. medlem. Det gør vi, fordi vi har
fået mange henvendelse fra jer medlemmer, som ikke ønsker
at modtage flere magasiner pr. husstand for at spare miljøet
for unødvendig belastning. Hvis I er flere medlemmer på én
adresse, og I fremover ønsker at modtage et magasin hver, så
skal I kontakte os på ddl@ddl.dk. Ovenstående information er
også sendt ud via
medlemsbrev
med Døvebladet
i december
2020.

Information på
tegnsprog om
alt fra mundbind
til vaccine
Vi bliver bombarderet med information om
coronavirus, og informationen er sjældent
tilgængelig på dansk tegnsprog. Til
pressemøderne går det stærkt,
og vi har alle brug for en
opsummering bagefter.
På DDL’s hjemmeside
finder du information
om alt vedrørende den
nuværende coronasituation. Du finder siden
på www.ddl.dk/for
medlemmer/corona-paategnsprog/
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nyt fra hovedbestyrelsen

Sådan ser DDL's
hovedbestyrelse
på 2021
Fra 2021 får DDL’s hovedbestyrelse fast spalteplads i Døvebladet. I denne omgang
fortæller de lidt om, hvad der sker i det igangværende år.
DDL's hovedbestyrelse

Vickie Mølgaard-Madsen

Døves ret til dansk tegnsprog hele livet
er kernen i vores arbejde.
Sidste år besluttede hovedbestyrelsen,
at der skulle laves en intern under
søgelsesrapport om status på dansk
tegnsprog. Rapporten skal bidrage
til den kommende handlingsplan på
tegnsprogsområdet.
Rapporten er netop færdig, og nu er
næste skridt i processen at få lavet
en national, politisk vedtaget plan for,
hvordan dansk tegnsprog styrkes og
fremmes i samfundet som et ligeværdigt
nationalt sprog. Vi glæder os til at dele
nogle af resultaterne og erfaringerne fra
rapporten med jer.
Den 13. maj fejrer vi traditionen tro
dansk tegnsprogsdag – og i år kan vi
med glæde fortælle, at vi i samarbejde
med ølbryggeriet Mikkeller lancerer en
tegnsprogsøl på dansk tegnsprogsdag.
Vi håber, at samarbejdet med
Mikkeller baner en ny vej for eksterne
samarbejdsmuligheder med danske
virksomheder, så vi kan få skabt endnu
mere synlighed omkring dansk tegnsprog
og derigennem bryde uvidenhed og
fordomme omkring døve. Ad den vej
håber vi samtidig, at vi kan være med til at
skabe bedre jobmuligheder for døve.
På tolkeområdet kommer Den Nationale
Tolkemyndighed (DNTM) senere på
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året med to nye udbudsrunder på
det sociale tolkeområde. Både fysisk
tolkning og fjerntolkning. Vi vil kæmpe
for, at DNTM imødekommer vores
ønsker til de to udbudsrunder, så vi
kan sikre, at døve får bedre muligheder
for tegnsprogstolkning på det sociale
område.
Det politiske arbejde på tolke
området fortsætter. Vi stiller krav
om, at myndighedsansvaret for tegn
sprogstolkning skal samles ét sted, så
døve sikres én indgang til bestilling af
tegnsprogstolk. Det kræver politisk
handling. Desværre oplever vi ikke
velvillighed fra Social- og Ældreminister,
Astrid Krag, på dette område, men
fortsætter med at kæmpe og presse på
for, at der snart sker noget på området.
Til oktober afholder DDL repræsentantskabsmøde, hvor vi blandt andet
skal behandle en række vedtægts
ændringsforslag. De skulle havde været
til behandling på landsmødet i august
2019, men blev udsat grundet coronapandemien. Det store samtaleemne i
forbindelse med hovedbestyrelsens
vedtægtsændringsforslag er uden tvivl
forslaget om direkte medlemskab af
DDL.
Derfor har vi besluttet, at vi frem
til repræsentantskabsmødet vil
gennemføre en foreningsturné

og gå i dialog med bestyrelserne
i medlemsforeningerne. DDL’s
medlemstal har de seneste år været
faldende, og det er noget, som vi ser
meget alvorligt på. Vi skal må og skal
tage den nødvendige snak om, hvordan
vi fremover kan sikre flere medlemmer
af både DDL og medlemsforeningerne.
Kun sådan kan vi vedblive at være en
stærk organisation med stor opbakning
fra baglandet.
DDL’s medlemsforeninger spiller en
stor og afgørende rolle for stærke
sociale fællesskaber på tegnsprog for
døve. Derfor har hovedbestyrelsen i år
prioriteret, at der skal findes penge til
ansættelse af en fællesskabskonsulent,
så medlemsforeningerne kan styrkes
og udvikles. Så sikrer vi, at der også i
fremtiden er stærke fællesskaber med
dansk tegnsprog som omdrejningspunkt.
I år planlægger vi at lave en
undersøgelse af ældre døves behov og
ønsker, så vi kan sikre, hvordan vi bedst
kan arbejde for, at ældre døve får samme
muligheder og vilkår som andre ældre.
Til november afholdes der kommunal
og regionsrådsvalg, og i den anledning
vil hovedbestyrelsen styrke det lokal
politiske arbejde. Der skal udarbejdes
en plan for, hvordan DDL sammen med
medlemsforeningerne kan styrkes
på dette område, så vores stemme

nyt fra hovedbestyrelsen
bliver hørt ude i kommunalrådene og
regionsrådene. Derfor vil vi også lave
oplysningskampagner om døves vilkår

Der er meget arbejde at lave i år, og det
er vigtigt – og ikke mindst spændende.

og dansk tegnsprog til kommunal og
regionsrådsvalget.

Hvem sidder i DDL’s hovedbestyrelse?

Lars Knudsen,
landsformand

Michael Olesen,
næstformand

André Kobberholm

Christina
Hausgaard

Janne Boye
Niemelä

Lea H. Hyldstrup

Nathalie Hein

Ole RønneChristensen

Sarah Lind

1. suppleant:
Frederik Olsen

2. suppleant:
Bent Brøndum
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Fordi vi er en anelse mere ansvarlige
Hos Arbejdernes Landsbank rådgiver vi
vores kunder ud fra vores sunde værdier.
S E M E R E PÅ A L - B A N K . D K

Voxmeter 2021

Danskernes
foretrukne bank
12 år i træk

fordomme

Fordomme
forhindrer
døve i at
komme i
arbejde

For få virksomheder og borgere kender til døves vilkår og kompetencer. Det skaber
grobund for fordomme og uvidenhed, der blandt andet viser sig, når virksomheder tøver
med at ansætte døve, og potentielle kolleger er i tvivl, om døve på arbejdspladsen vil
fungere, forklarer job- og udviklingskonsulent fra Castberggård Michael Olesen.
Casper Bagge Andersen

Som døv kan det være svært at indgå
i relationer med hørende, fordi den
umiddelbare kommunikationsbarriere
bliver et benspænd. Det betyder, at
hørende sjældent kender til døves vilkår
eller har forståelse for døves potentiale

og muligheder. Dermed opstår
fordommene, og de kan sprede sig – og
det er såmænd ikke af ond vilje.
Helt konkret viser det sig ved, at mange
døve har en for perifer tilknytning til

arbejdsmarkedet. Man skulle ellers tro,
udviklingen gik i en positiv retning, fordi
jobmuligheder og jobbene i de forskellige
sektorer og brancher udvikler sig i takt
med teknologiske fremskridt. Alligevel er
arbejdsløshedstallene blandt døve høje.

Marts 2021 | Døvebladet
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fordomme
Både internationale og nationale studier
har dokumenteret negative holdninger
og adfærd, der kan betegnes som
diskriminerende, overfor mennesker
med handicap. Det påvirker naturligvis
også døves muligheder for at komme i
beskæftigelse.
Analysevirksomheden Incitas
seneste arbejdsgiveranalyse i 2020
bekræfter det billede. De spurgte 160
arbejdsgivere i Region Midtjylland og
Region Sjælland, om virksomhederne vil
afvise døve til jobsamtale eller tilbud om
praktik. Her svarer 68 %, at det vil de.
 Uvidenhed fra arbejdsgiverne er
et stort problem. Selvfølgelig er det
også døves ansvar at være det gode
eksempel, skrive en god ansøgning og
være skarp til jobsamtalen, men det er i
høj grad arbejdsgivernes uvidenhed om
døve, der er den helt store udfordring.
De afgør, om man får chancen, forklarer
Michael Olesen.
Sværere for døve at komme i job
I 2006 foretog Castberggård i sam
arbejde med Epinion den mest om
fattende undersøgelse af døves vilkår
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på det danske arbejdsmarked. Dengang
viste det sig, at 52 % af alle døve var
ledige. Siden 2006 er situationen, ifølge
Michael Olesen, blevet forværret.
I 2014 udkom SFI (Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd) – nu
VIVE – med endnu en rapport, der
belyste flere handicapgrupper på
arbejdsmarkedet – heriblandt døve.
Rapportens delkonklusion lød, at
flere døve tager længerevarende
uddannelser. Det er jo godt, men
det betyder flere udfordringer, fordi
døve uddanner sig til jobs, der med
overvejende sandsynlighed er meget
kommunikationskrævende. Dermed
kommer fordommene endnu en gang i
spil. Det understøtter desværre også
formodningen om, at det er sværere at
få job som døv jo længere uddannelse,
man har.
 Især kommunikationstunge jobs er
der mange fordomme om. For det kan
jo sagtens lade sig gøre, når man har en
tegnsprogstolk tilknyttet. Men fælles for
alle undersøgelser – uanset branche – er,
at de fleste synes, det er for besværligt
at have døve ansat, uddyber Michael
Olesen.

Det er ikke kun arbejdsgivernes
holdning, DDL og Castberggård ønsker
at skubbe til. Ankestyrelsen og Det
Centrale Handicapråd udarbejdede
rapporten ”Befolkningens holdninger
og handlinger i relation til personer med
handicap” fra 2015.
Den viser fx, at 36 % af danskere i
arbejde er meget i tvivl eller svarer nej,
hvis de bliver spurgt, om de vil arbejde
sammen med en døv person.
60 % af danskerne svarer i forbindelse
med jobvaretagelse, at en døv person,
som minder om dem selv med hensyn til
uddannelse, erfaring, alder og køn, efter
en oplæringsperiode ikke ville kunne
varetage deres job.
Information nedbryder fordommene
Det positive ved undersøgelsen er dog,
at jo mere viden folk får om døve og
hjælpemidler, jo flere mener, at døve
ansatte faktisk godt kan varetage deres
job.
Derfor er det en bunden opgave
for både DDL og Castberggård at
skabe mere synlighed og sprede

fordomme
viden om døve. Michael Olesen
forklarer, at det er en udfordring
ift. samarbejdet med jobcentrene,
fordi der er 98 forskellige. Hvert
jobcenter har nogle nøglepersoner
tilknyttet handicapområdet, der skal
have højt specialiseret viden på alle
handicapområder. Dvs. at al viden er
forankret hos få personer, der også har
andre opgaver udover handicapområdet,
og dermed ender viden om døve ofte
med at blive nedprioriteret.

man kan drage nytte af, at det kræver
mere struktur og mere fokus på
kommunikation blandt de ansatte.

kvalificerede tolke – især fordi døve
tilegner sig specialviden, og det kræver
opkvalificering af tolkene.

 Det påvirker helt klart mødekulturen,
fordi talerækken skal overholdes. Det
kræver planlægning, og man skal være
klar og skarp til møderne, fordi man kun
har tolk på bestemte tidspunkter. Det
kan selvfølgelig både være en fordel og
en ulempe, forklarer Michael Olesen og
uddyber:

Samtidig har vi i Danmark kom
penserende ordninger, der skal til
skynde virksomheder til at tage flere
handicappede i arbejde. Men Michael
Olesen mener, det er et grundlæggende
opgør med vores menneskesyn.

Af den grund begyndte Castberggård for
fem år siden at drage på turné i Danmark
fire-fem dage årligt for at dele viden og
læring om døve. Der har jobcentrene vist
stor interesse, og det glæder Michael
Olesen.

 Min oplevelse er desuden, at det
bidrager til fællesskabet at lære
nogle tegn, og kollegaer får et bedre
sammenhold, hvis de kommer på
tegnsprogskurser sammen.

 Vi holder foredrag og workshops om,
hvordan det er at være døv, og hvordan
døve bedst bliver støttet. Det er en
succes for fulde huse hver gang, så vi
tror på, at vores arbejde og oplysning
nytter.

Hvordan ser fremtidens
arbejdsmarked ud for døve?
Det er en kompleks problemstilling at
få flere døve ind på arbejdsmarkedet.
Der er mange politiske kampe, der skal
vindes, og informationsarbejde, der skal
lykkes, før det bliver en realitet.

Døve bidrager med meget på hørende
arbejdspladser
Ifølge Michael Olesen kan virksomheder
med fordel ansætte flere døve, fordi

Den nære fremtid ser også en smule
bekymrende ud, set gennem Michael
Olesens briller, pga. tolkesituationen.
Der mangler tolke og ikke mindst

 Man har tidligere diskuteret kvoter
for ansættelsen af handicappede. Det,
mener jeg ikke, er den rigtige vej at
gå. Det handler om, hvordan vi ser på
hinanden som mennesker. Alle skal
have en mulighed for at blive en del af
fællesskabet. I den ideelle verden var
der ingen fordomme om handicap, og
normalitetsbegrebet blev udvidet, så det
ikke ville være mærkeligt at ansætte en
døv eller handicappet, slutter han.

Michael Olesen er næstformand
i Danske Døves Landsforbund,
men udtaler sig i artiklerne som
job- og udviklingskonsulent på
Castberggård.
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Vi vil have
flere døve i arbejde
Flere døve skal i arbejde, mener Danske Døves Landsforbund. Det er en af de vigtigste
målsætninger for DDL – nemlig at skabe rammerne for, at det muligt. Det kræver et
fleksibelt arbejdsmarked og opgør med uvidenhed og fordomme. Hvis døve for alvor skal
ligestilles i samfundet, kræver det, at flere døve får foden indenfor på arbejdsmarkedet.
Casper Bagge Andersen

At gå på arbejde, stå op hver morgen,
være en del af et fællesskab og ikke mindst
bidrage til fællesskabet. Det er måske
fortærskede floskler, men ikke desto
mindre sande. For det er vigtigt for alle
mennesker at kunne realisere sig selv, sine
drømme og udnytte sit fulde potentiale
i livet. Her spiller ens tilknytning til
arbejdsmarkedet en stor rolle.
- Landsforbundet har en bunden opgave
i at forklare og oplyse myndigheder,

14
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kommuner, jobcentre om, hvordan vi
sammen skaber bedre jobmuligheder
for døve. Der skal være mere tilgængelig
viden om døve på arbejdsmarkedet,
for det vil gøre det nemmere for døve
at være jobsøgende, forklarer Lars
Knudsen, landsformand i Danske Døves
Landsforbund.
DDL kommer med konkrete politiske
forslag til at få flere døve ind på
arbejdsmarkedet:

• Klippekortsordning til tegnsprogtolk
som ledig
• Forhåndsgodkendelse på
tegnsprogstolk ifm. nyt arbejde
• Oplysningskampagner og presse, der
gør op med uvidenhed og fordomme
• Ret til at vælge Castberggård som
jobcenter

det mener ddl

Klippekortsordning til
tegnsprogtolk som ledig:
Ledige døve har mange gange oplevet, at de ikke kan deltage i jobsamtaler, fordi de ikke kan nå at bestille tegnsprogstolk på grund
af den lange sagsbehandlingstid fra jobcentrenes side. Mange jobsamtaler er arrangeret med meget kort varsel, hvilket giver døve
ingen mulighed for at skaffe en tegnsprogstolk. For at kunne bestille tolk til jobsamtaler kræver det en godkendelse fra jobcentrene,
da det er dem, som betaler for tolkningen.
Derfor ønsker DDL, at døve kan få en forhåndsgodkendelse på tegnsprogstolk til jobsamtaler og til opsøgende kontakt til
virksomheder som en klippekortsordning, hvor brugerne selv bestemmer, hvordan timerne skal bruges.

Forhåndsgodkendelse på
tegnsprogstolk ifm. nyt arbejde:
DDL foreslår ydermere, at nyansatte døve kan få en forhåndsgodkendelse på tegnsprogstolk i forbindelse med opstart af nyt job.
Det er vigtigt med en god start, hvor både arbejdsgivere og døve ikke skal vente på den lange sagsbehandlingstid fra jobcentrenes
side.
Det vil løse mange udfordringer i begyndelsen af ansættelsesperioden for både arbejdsgivere og døve ansatte. Desuden vil det give
begge parter tryghed i en opstart med mange, nye informationer og kommunikation mellem medarbejdere.

Oplysningskampagner, der gør op
med uvidenhed og fordomme:
DDL ønsker at nedbryde fordomme om døve og sprede vores viden om, hvordan døve kan indgå på lige fod med andre på
arbejdspladserne. Fx er det muligt at bestride et job, hvor kommunikation med partnere, kollegaer osv. er en vigtig del af
jobbeskrivelsen, selvom man er døv. Det skal DDL’s eksterne kommunikation også afspejle, og derfor har vi et øget fokus på at
fortælle omverdenen succeshistorier om døve på arbejdsmarkedet. Ydermere arbejder DDL hele tiden aktivt sammen med andre
organisationer om tilgængelighed på arbejdsmarkedet.
- En stor del af problemet handler om fordomme om døves kompetencer og ressourcer, og dem kæmper vi hver dag for at
nedbryde, forklarer Lars Knudsen og fortsætter: – Derfor arbejder vi fx for fleksibel tolkning på arbejdsmarkedet og for at sprede
erfaringer og viden på arbejdsmarkedet. Men døve møder mange fordomme, desværre. Det er virkeligheden, og sådan har
udviklingen været i mange år. Døve skal anerkendes af samfundet, så vores kompetencer og talenter værdsættes og kommer i spil –
også på arbejdsmarkedet.

Ret til at vælge Castberggård
som jobcenter:
Døve skal have mulighed for selv at vælge Castberggård Job- og Udviklingscenter, uden at det kommunale jobcenter først
skal godkende det. Castberggård besidder ekspertisen og tilrettelægger individuelle forløb, der passer til den enkelte døves
udviklingsmuligheder og kompetencer.
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at søge job som døv

Jeg drømmer
om et job som
psykolog i
døveverdenen
16
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at søge job som døv
Klara Danø er 29 år og blev i februar 2020
færdiguddannet som psykolog. Lige nu søger hun arbejde,
men det er ikke nemt at stå som nyuddannet psykolog –
hverken som døv eller hørende.
Vickie Mølgaard-Madsen

Lisbeth Holten

Hvordan får man erhvervserfaring
indenfor ens fagområde? Det gør man
ved at få et arbejde. Men hvad stiller
man op, hvis man ikke kan få et arbejde?
Så er man på den. – Jeg vidste godt, at
det ville blive svært. Men jeg er måske
alligevel blevet lidt overrasket over, hvor
svært det er, fortæller Klara med et
skævt smil.
Vi skruer tiden tilbage til 2014, hvor
Klara startede på psykologistudiet på
Københavns Universitet. – Jeg startede
med at læse psykologi, fordi jeg gerne
vil være psykolog. Jeg synes, det er
spændende at arbejde med mennesker,
og jeg vil rigtig gerne hjælpe mennesker
med at håndtere livet, så at sige. Derfor
valgte jeg at læse psykologi.
Klara blev færdig som Cand.psych. i
februar 2020. Uddannelsen tager fem år.
Med en kandidat i psykologi har man ret
til at kalde sig for psykolog.
 Da jeg blev færdig
som psykolog, var jeg
meget motiveret for
at finde et arbejde.
Jeg gik i gang med at
søge med det samme.
Desværre gik der kun
to uger, og så lukkede
samfundet ned på
grund af corona.
Det betyder, at min
søgeproces har været
meget atypisk.

i privaten, og mange arbejdspladser
desuden oplever usikre tider.
- Da corona kom, følte jeg mig ærligt talt
modløs. Og det satte min jobsøgning lidt
på pause. Men efterhånden fandt jeg
lysten, og jeg begyndte også at finde de
relevante jobopslag. Siden har jeg søgt
mange jobs, men nu et år senere har jeg
desværre stadig ikke fået arbejde som
psykolog.
Fortrinsret eller ej
Hvordan ser du på din
jobsøgningsproces i dag?
 Det er vildt udmattende! Klara holder
en lille pause. – Jeg synes virkelig, det
er hårdt. Jeg kan også mærke, at min
motivation svinger rigtig meget. Nogle
perioder har jeg en meget stor lyst
til at skrive ansøgninger og føler mig
topmotiveret til at få et arbejde som
psykolog. I andre perioder er jeg mest
bare frustreret. Der
er jeg simpelthen
mere opgivende.

Er jeg god nok? Er
der nogen, der vil
ansætte mig?

Normalt skal man søge 12 stillinger
om ugen for at få ret til dagpenge,
men under den første periode med
corona blev man som ledig fritaget fra
at søge, fordi situationen var, som den
var. Det er svært at komme til samtale,
når arbejdspladserne er rykket hjem

 Jeg kan mærke, at
jeg generelt er træt
af søgeprocessen.
Og alle dilemmaerne:
Skal jeg bruge
fortrinsretten? Skal
jeg skrive, at jeg er
døv? Og så videre.

Fortrinsretten hedder formelt
’fortrinsadgang for personer med
handicap’ og giver mulighed for at
komme til jobsamtale ved opslåede
stillinger i det offentlige, så længe man
opfylder de formelle uddannelseskrav.

Fortrinsadgang for personer
med handicap giver mulighed
for at komme til jobsamtale ved
opslåede stillinger i det offentlige.
Offentlige arbejdsgivere er
forpligtet til at give fortrinsadgang
til personer med handicap, som
søger opslåede stillinger i det
offentlige herunder taxibevillinger
og stadepladser. Formålet
med ordningen er at styrke
mulighederne for beskæftigelse
for personer med handicap, da
personer med handicap kan have
vanskeligt ved at opnå ansættelse
på det almindelige arbejdsmarked.

Hvad indebærer
fortrinsadgang?
Borgere med handicap kan
søge med fortrinsadgang
via jobcentret eller uden om
jobcentret. Fortrinsadgang
sikres ved borgerens ret til
en ansættelsessamtale og en
efterfølgende forhandlingspligt,
hvis:
• borgeren har et handicap
• borgeren opfylder de formelle
uddannelseskrav
• der er tale om en opslået
stilling i det offentlige eller
udstedelse af stadepladser m.v.
Hvis en offentlig virksomhed
ansætter en intern medarbejder
i en stilling, er det ikke muligt at
gøre brug af fortrinsadgang til
denne stilling.
Søges der med fortrinsadgang til
en stilling i jobcentret i ansøgers
bopælskommune, skal jobcentret
i nabokommunen behandle
ansøgningen.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering

 Jeg har nogle gange brugt
fortrinsretten. Det betyder så, at
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jeg på forhånd ved, at jeg kommer
til samtale. Det er i udgangspunktet
fint. Men efterhånden er jeg begyndt
at føle det lidt som om, jeg trænger
mig på og beslaglægger unødvendig
tid i ansættelsesudvalgets kalender.
Som om jeg lidt stjæler deres tid. Med
fortrinsretten føler jeg mig nemt som en
byrde. Det føles kunstigt. Man kommer
til samtale, fordi det står i loven.
Det er et velkendt
dilemma, om man
skal gøre brug af
fortrinsretten. Der
er delte meninger og
et hav af erfaringer,
når det gælder
fortrinsretten.
Fortrinsretten er fin
i teorien, men det
er lidt mere svært
at sige, om den har
værdi i praksis.
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Hvorfor er du i tvivl?
 Fordi jeg stadig ikke har fået et arbejde.
Tænk nu, hvis den kan skaffe mig et
arbejde?!

Nu er det mit eget
ansvar at få justeret
mine drømme,
så de passer til
virkeligheden.

 Jeg talte med min jobkonsulent
om det, og hun foreslog, at jeg ikke
bruger fortrinsretten, men i stedet
fokuser på mine faglige kompetencer.
Fortrinsretten giver et meget stort fokus

18

på, hvad jeg kan som døv fremfor, hvad
jeg kan som fagperson. Så nu bruger jeg
den ikke mere. Men jeg kan mærke, at
jeg stadig er i tvivl.

Skriver du i din
ansøgning, at du er
døv?

 Nej, det gør jeg
ikke. Jeg holder
fokus på mine faglige
kompetencer. I mit CV
skriver jeg dog, at jeg
har dansk tegnsprog
som modersmål. Jeg
har jo heller ikke lyst
til at skjule, at jeg er
døv. Det ser jeg jo selv som en styrke.
Det er sådan, jeg er, funderer Klara.
Klara har været til flere ansættelsessamtaler på hørende arbejdspladser,
men ifølge hende selv har der været alt

for stort fokus på det at være døv: – Til
samtaler kan jeg bruge meget tid på at
argumentere for, hvorfor det at være
døv er en god ting. Der bliver set på,
hvad jeg kan som døv på en arbejdsplads.
Men vil I være søde at se på mine
faglige kompetencer; hvad jeg kan
som psykolog. Men det er udenfor min
kontrol, hvad andre vælger at fokusere
på. Og det gør det ekstra svært og
frustrerende.
Hvad handler dine frustrationer om?
Det handler meget om, at jeg ikke føler
mig velkommen til jobsamtaler. Jeg
begynder at tvivle på mig selv: Er jeg god
nok? Er der nogen, der vil ansætte mig?
Få døve psykologer i Danmark
Når man er færdiguddannet som
psykolog, kan man principielt arbejde
som psykolog med det samme.
Mange arbejdspladser søger dog kun
psykologer med autorisation. For at
blive autoriseret psykolog skal man
gennemføre den praktiske uddannelse
til autorisation, som kræver to års
erfaring. De to års erfaring skal
indeholde fx individuelle samtaler,

at søge job som døv
gruppesamtaler og supervision.
Det præcise indhold er bestemt af
Psykolognævnet.
 For at jeg kan få autorisation, så kræver
det, at jeg får et arbejde. Men hvis ingen
vil ansætte mig, hvordan skal jeg så få
min autorisation? Det frustrerer mig
voldsomt meget. Jeg søger både på
hørende og døve arbejdspladser. Men
jeg har kun været til samtale på hørende
arbejdspladser. Jobcenteret har fortalt
mig, at når man først har autorisation,
så er det faktisk nemt at få arbejde som
psykolog.
 Nu søger jeg primært job, hvor
autorisation ikke er et krav. Og så søger
jeg job som vikar. Typisk får psykologer
autorisation gennem vikariater. Det er
derfor, jeg prioriterer de to områder.
Men intet af det har givet et arbejde
endnu. Så ja, jeg føler mig selvfølgelig
frustreret!
Hvad vil du ideelt set gerne arbejde med
som psykolog?
 Jeg vil rigtig gerne arbejde med døve.
Og jeg vil rigtig gerne arbejde på en døv
arbejdsplads. Men desværre er der ikke
så mange muligheder for at arbejde
som psykolog på en døv arbejdsplads
i Danmark. Det er også derfor, jeg har
søgt så mange stillinger på hørende
arbejdspladser, så jeg kan komme i gang
med at få noget erfaring. Men jeg vil
rigtig gerne arbejde sammen med og for
døve.
 Som psykolog er mit interesseområde
døve. For mig er det ikke så vigtigt, i
hvilken situation den døve er. Bare det
er døve, jeg arbejder med og for. Det
kan være døve, som har udfordringer
på arbejdsmarkedet. Det kan være
døve, som oplever sorg. Det kan være
døve, som har brug for udredning. Det
kan være døve på bosteder. Det kan
være sårbare døve. Det kan være alt
muligt. Bare de er døve. På den måde er
det meget bredt. Men samtidig er det
et nicheområde, fordi der jo ikke er så
mange døve i Danmark.

 Jeg synes også, det er vigtigt, at døve
arbejder på døve arbejdspladser. I min
optik har døve bedst viden om døves
levevilkår. Døve fagpersoner har bedre
forudsætning for at forstå døve. At gå
til psykolog kan være utrolig sårbart,
så det er rart, at man kan kommunikere
frit uden at bruge tegnsprogstolk. Hvis
psykologen er hørende, skal man typisk
bruge meget tid på at forklare om døves
vilkår, kultur osv. Derfor synes jeg
også, det er en stor styrke at have døve
ansatte på døve arbejdspladser.

man ser på, hvad døve medarbejdere
kan tilbyde, fordi de er døve; viden
om døve, tegnsprog osv. Jeg synes,
det er ærgerligt, at der ikke er flere
arbejdsgivere, der ser det som en styrke.
Ved siden af sin selvstændige
virksomhed arbejder Klara nogle timer
om ugen med kommunal sagsbehandling
hos CFD og er derudover frivillig
psykolog og tovholder hos Exitcirklen,
der arbejder med psykisk vold.
Hvad er dit drømmejob?

 Jeg synes også, det er en styrke
med døve medarbejdere på døve
arbejdspladser i et professionelt
perspektiv. Døve fagpersoner har
ofte en bedre forståelse for, hvor
udfordrende det kan være at møde fx
sin psykolog til et kulturelt arrangement.
Det sker simpelthen oftere for døve,
fordi døveverdenen er så lille. Som døv
fagperson har man ofte både sit arbejds
og privatliv i samme miljø. Det giver
nogle etiske dilemmaer, som jeg mener,
at døve fagpersoner er bedre rustet til
at håndtere end hørende fagpersoner,
som jo også af og til deltager til døves
arrangementer. Det kan skabe tryghed
i relationen at have en døv fagperson,
fordi der er klare regler for, hvad man
skal gøre, hvis man møder hinanden i
privaten, siger Klara.

 Min største drøm er at dele mit
arbejde i to; halvdelen af tiden på en døv
arbejdsplads og halvdelen af tiden som
selvstændig. Så får jeg det bedste fra
begge områder.
 Nu er det mit eget ansvar at få
justeret mine drømme, så de passer til
virkeligheden. Jeg er nødt til at knokle
og arbejde hårdt. Jeg kan ikke sidde og
vente på, at jeg bliver kontaktet, men må
selv være aktiv og opsøgende, afslutter
Klara.

Der er kun to døve psykologer i
Danmark udover Klara, og den
ene bor og arbejder i dag i Norge.
Jobmulighederne som døv psykolog i
Danmark er da heller ikke mange, og det
er Klara fuldt bevidst om. Blandt andet
derfor er Klara startet som selvstændig
psykolog, hvor hun tilbyder både
samtaler og holder oplæg.
 Jeg synes, jeg mærker en stemning,
hvor mange døve føler, at de ikke kan
få arbejde på en døv arbejdsplads. Det,
synes jeg, er rigtig ærgerligt. Jeg føler
at tilliden til, at man ansætter døve på
døve arbejdspladser, er faldende. Jeg
synes, det er helt fint og vigtigt, at man
bliver ansat efter sine kompetencer,
men jeg synes også, det er vigtigt, at

Du kan kontakte Klara via
nedenstående:
Psykolog Klara Danø Stensby
dovepsykologklara@gmail.com
SMS: 71 90 06 82
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Direkte fra
uddannelse
til
drømmejob
Er det overhovedet muligt?
Michael Weber Steenberg

20
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Privat

danske døves ungdomsforbund
Ofte hører man om, at døve og
handicappede generelt skal kæmpe
ekstra meget for at finde sig et arbejde
efter endt uddannelsesforløb. Man
kæmper typisk mod uvidenhed og
fordomme om folk med høretab, hvilket
gør vejen til et job besværlig.
Arbejdsmarkedsundersøgelser har vist,
at folk med høretab bliver mødt med
flest fordomme, og de er blandt dem,
som arbejdsgiverne mindst vil ansætte.
Det er rigtigt ærgerligt og hårdt.
Men der er også unge, der har været
heldige med at foretage de rette
valg og møde de rette personer på
deres vej til job direkte efter endt
uddannelsesforløb. En af de unge er
Katrine Niman Abildgaard.
Om formiddagen den 19. januar 2021
blev Katrine færdiguddannet laborant

Navn:

Katrine Niman
Abildgaard

Alder:

26 år

Bopæl:

Lejlighed i Valby
med kæreste

Uddannelse: Laborant ved
Københavns
Professionshøjskole med
praktikforløb hos
Novo Nordisk
Arbejde:

Laborant hos
Novo Nordisk i
Bagsværd

klassekammeraterne.
– endda med et
Heldigvis gik det
fast job i hånden.
ret godt, selvom
Under normale
Jeg var på skolen
en af underviserne
omstændigheder ville
for at lære. Ikke for
slet ikke kunne
det blive fejret stort
at feste eller noget i
håndtere, at der var
med familie og venner,
tegnsprogstolke til
men desværre er der
den stil.
stede i undervis
ikke mulighed for det.
ningen. Men det
Katrine er bevidst
stoppede ikke Katrine.
om de restriktioner,
En ny studiekammerat
vi alle er blevet bedt
og ven blev det også til, da denne
om at følge, så derfor er der ikke megen
valgte at lære tegnsprog for at kunne
plads til fejring. Og derfor kunne hun
kommunikere ordentligt med Katrine.
lige så godt sige ja til et videointerview
med mig samme eftermiddag. – For
Lige da de første halvandet år var gået
hvad skulle man ellers lave? siger Katrine
skulle hun finde en praktikplads. Katrine
med et smil. Senere på dagen blev hun
havde hørt historier om, hvor svært det
dog overrasket af familie og venner via
var at finde en praktikplads, så hun var
Zoom, så en fejring blev det alligevel til.
forberedt. Hun startede med at skrive en
ansøgning til landets største virksomhed
Smil er der masser af under hele
indenfor medicinalområdet – Novo
interviewet – det er jo en stor dag!
Nordisk.
Katrine er født døv på begge ører og er
Under ansøgningsforløbet tænkte
opvokset i Aalborg. I 2016 flyttede hun
Katrine over, om hun skulle skrive
til København som 21årig for at starte
i ansøgningen, at hun er døv – hun
på bioanalytikeruddannelsen, da hun
valgte at bringe det på banen indirekte
syntes mikrobiologi var spændende.
ved at nævne, at hun spillede på
Men et godt stykke inde i forløbet fandt
døvelandsholdet i håndbold, og
hun ud af, at jobbet som bioanalytiker
at hendes mål var at deltage ved
krævede meget patientkontakt, hvilket
Deaflympics i Brasilien i 2022.
hun ikke var interesseret i. Derfor
overvejede hun at skifte over til
Noget tid efter hun havde sendt
uddannelsen som laborant, hvilket er
ansøgningen afsted, var hun på skolen
en lignende uddannelse, men hvor man
og lave gruppearbejde. Telefonen
arbejder mere selvstændigt og uden
ringede, og på skærmen stod der
patientkontakt. Netop disse to faktorer
’ukendt nummer’. Katrine valgte at give
tiltalte Katrine mere, og eftersom hun
telefonen til sin tegnsprogstolk, som sad
stadig som laborant ville gøre en forskel
overfor. Det var fra Novo Nordisk, og de
for patienter, slog hun til og skiftede
spurgte, om hun havde lyst til at komme
uddannelse.
til samtale ugen efter. Hun takkede
selvfølgelig ja og gjorde opmærksom
”Jeg var på skolen for at lære. Ikke for at
på, at hun ville sørge for, at der kom en
feste eller noget i den stil.”
tegnsprogstolk med til samtalen.
Uddannelsen til laborant varer to og
”Det var heldigt, at tolken sad overfor
et halvt år, hvor de første halvandet år
mig, da Novo Nordisk ringede. Ellers
foregår på skolen. Katrine fortæller, at
havde jeg måske ikke fået muligheden
hun var meget bevidst om, at hun var
for at komme til samtale!”
der for at tage en uddannelse og ikke for
at deltage i det sociale liv eller for at få
Katrine fortæller, at personen i den
nye venner. For sidstnævnte havde hun
anden ende af røret til sidst blev
nok af i sit privatliv, og hun orkede ikke
forvirret, da hun ikke vidste at der
udfordringerne i kommunikationen med
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danske døves ungdomsforbund
Katrine foran praktikpladsen i Bagsværd.

der ikke. Så de tog skridtet videre og
spurgte rundt i deres private netværk,
om der var nogle, der kendte til døve.
Det var der – og tilbagemeldingerne var
positive. Heldigvis.
”Arbejder du med Corona-vacciner?
Nej!”
Praktikpladsen lå i Bagsværd,
og her kom hun til at arbejde i
en stab på 7 laboranter og ca. 5
kemikere i en udviklingsafdeling. De
lavede laboratoriearbejde, holdte
udviklingsmøder, indtastede data
på computeren og sørgede for, at
udvikling af medicin fortsat blev bedret.
Her påpeger Katrine, at de altså ikke
arbejder med Coronarelaterede emner,
hvilket mange af hendes bekendte ofte
spørger om.

blev kommunikeret gennem en
tegnsprogstolk under hele samtalen,
men heldigvis gav det ikke anledning
til problemer. Det var også først til
sidst Katrine nævnte at hun ville sørge
for at der kom en tegnsprogstolk med
til samtalen. Katrine ville være helt
sikker på at samtalen var på plads før
tegnsprogstolken blev nævnt.
Samtalen fandt sted en uge
efter telefonopkaldet. Ingen fra
ansættelsesudvalget havde mødt en
døv før, fik Katrine at vide, så hun var
meget bevidst om, at der nok skulle
komme spørgsmål om det. Første del
af samtalen var meget fagligt baseret,
hvorefter der blev arrangeret en mindre
rundvisning. Efter rundvisningen blev
det tid til anden del af samtalen – og
her kom spørgsmålene væltende: ’Kan
du egentlig handle ind alene?’, ’Hvordan
kommer du op om morgenen?’ og
lignende spørgsmål – men Katrine fik
svaret på dem alle med et smil.
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Katrine fortæller, at alle har været
rigtig søde til at tage imod hende
og sætte hende ind i opgaverne, og
at tilbagemeldingerne har været
rigtig gode. Desværre brød Corona
pandemien ud kort efter, hun var startet,
så hun blev sendt hjem i en længere
periode. Da hun måtte vende tilbage,
2 dage senere ringede telefonen igen,
blev det uden en tegnsprogstolk.
men da havde hun fri, og tolken var
Grunden er, at de fysiske rammer ikke
derfor ikke til stede. Hun svarede pænt
tillod, at der var en tegnsprogstolk til
på SMS og bad dem om at svare på SMS
stede. Men heldigvis
eller email i stedet.
betød det bare, at
Så kom der en SMS
kollegerne fik mod på at
– de ville gerne
lære at kommunikere
have hende som
Det var heldigt, at
direkte med hende, og
praktikant!
tolken sad overfor
en af kollegerne blev
så dygtig, at Katrine
Senere under
mig, da Novo
ikke længere behøvede
praktikperioden
Nordisk ringede.
en tegnsprogstolk,
fik hun at vide, at
når hun snakkede
ansættelsesudvalgt
Ellers havde jeg
med kollegaen. Efter
havde synes, hun
måske ikke fået
en periode uden tolk,
var en meget
muligheden for at
måtte tolken komme
spændende person
tilbage igen, så Katrine
med fagligheden
komme til samtale!
kunne få fuldt udbytte
på plads, men de
af kommunikationen på
var meget i tvivl om
arbejdet.
det at have en døv
medarbejder. Derfor
Alle kollegerne kan sige ’godmorgen’,
kontaktede udvalget hele virksomheden
’god weekend’ og lignende tegn, og
for at se, om der tidligere havde været
de er gode til at bruge tegnene. Det
døve elever i virksomheden – det havde

danske døves ungdomsforbund
får Katrine til at føle sig hjemme på
arbejdet.
Katrine nævner, at hun selvfølgelig
også er blevet mødt med de klassiske
spørgsmål omkring døve, men hun
har aldrig følt sig nedværdiget.
Spørgsmålene kommer altid på en
positiv måde, og det tolker Katrine som
en sund interesse fra kollegernes side, og
det er hun glad for. Hun oplever også, at
kollegerne af og til glemmer, at hun ikke
kan høre, når de eksempelvis snakker
om, at det larmer ude på vejen. Det er
de gode til at grine af, og det bekræfter
blot, at kollegerne ser hende som en
ligeværdig kollega, hvilket hun sætter
stor pris på.
Selvom hele praktikperioden, der varede
et år, var meget præget af Corona, så
lykkedes det Katrine at gøre det så
godt, at hun blev tilbudt fastansættelse
allerede i november måned – altså godt
2 måneder før, hun blev færdiguddannet.
Katrine i nærkamp
under VM i 2018.

Katrine på arbejde,
hvor der bl.a. bliver
udført test.

”Jeg ved, jeg har været heldig, men jeg
har også været meget bevidst om at ville
nå mine mål.”

forsvarende verdensmestre, og næste
store mål er Døves OL, Deaflympics,
i Brasilien i december 2022. Som den
fokuserede fighter Katrine er, så er det
egentlig ikke overraskende, at hun er
stregspiller på håndboldholdet – en
position, der kræver, at man ikke er
bange for at tage
nogle gode slåskampe.

Nu, hvor hun er kommet i fast arbejde,
er hun meget glad for, at det er samme
sted, som hvor hun blev udlært – især
fordi kollegerne
kender hende og ved,
hvordan man kan
snakke med hende.
Jeg ved, jeg har

For at runde af
spørger jeg ind til,
været heldig, men
hvad hun tænker
Katrine fortæller, at
jeg har også været
om fremtiden, nu
det også er dejligt
hvor uddannelsen er
med et arbejde, hvor
meget bevidst om
overstået og jobbet
der er mulighed for
at ville nå mine mål.
sikret. Katrine svarer,
fleksible arbejdstider,
at hun bare er glad for,
så hun kan tilpasse
at hun allerede nu er
arbejde og fritid. Især
i drømmejobbet, har
fritiden er vigtig,
fast bolig og kæreste. Så nu hun tager
da hun har endnu et mål, som ikke er
bare tingene, som de kommer.
indfriet endnu. Hun spiller nemlig på
det danske damehåndboldlandshold
En dejlig historie – intet er umuligt! DDU
for døve og hørehæmmede, og det
ønsker hende al mulig lykke fremover!
er bestemt ikke et dårligt hold. De er
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jobcenter

Hvordan kommer jeg ind
på arbejdsmarkedet
– og bliver der?
Vi døve har vores eget jobcenter under Castberggård, men hvad kan vi bruge jobcentret
til? Og hvad kan Castberggård Job- og Udviklingscenter, som de kommunale jobcentre
ikke kan?
Vickie Mølgaard-Madsen
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jobcenter
hos os, så kan det mange gange være en
fordel at gøre det omvendt; at lade os
kontakte det kommunale jobcenter.
Fastholder jobcentret deres afslag, så
kan man dog som døv stadig henvende
sig og få råd og vejledning. Men altså ikke
et konkret forløb.
Men hvad er det, I kan, som de
kommunale jobcentre ikke kan?
 Vi har igennem mange år
oparbejdet viden om døves vilkår
på arbejdsmarkedet og har praktisk
erfaring med at få døve ind på
arbejdsmarkedet. Vi har stor succes
med at hjælpe til mellem arbejdsgiver
og den døve, når der er spørgsmål om
Foto: Castberggård

hvilket mange døve
Situationen er
fortsat gør. Det har
velkendt; jeg er
Castberggård intet
jobsøgende og har
Det
er
slutmålet,
problem med; det
brug for hjælp til at
der er det vigtige; at
vigtigste er, at døve
få foden indenfor på
får den hjælp og
arbejdsmarkedet.
døve kommer ind på
rådgivning, som de
Hvad skal jeg stille
arbejdsmarkedet.
efterlyser.
op? – Du kan vælge
at kontakte dit
 Alle døve kan
kommunale jobcenter
kontakte os og få
– eller du kan kontakte
hjælp. Og når jeg
os. Og du kan sådan
siger alle døve, så mener jeg alle døve.
set også kontakte os, hvis du allerede har
Vi er meget åbne, og man kan altid
et arbejde, men har brug for hjælp til fx
ringe, SMS’e eller Skype, hvis man har
personlig assistance eller har brug for
spørgsmål, fortæller Holger.
vejledning til at fastholde din indtræden
på arbejdsmarkedet. Ordene kommer fra
- Vil man gerne have et decideret
Holger Jensen, der er administrerende
forløb hos Castberggård Job og
direktør på Castberggård.
Udviklingscenter, så skal man anmode
ens kommunale jobcenter om, at vi
Castberggård har to job og
overtager. Det skal man, fordi det er
udviklingscentre i henholdsvis Urlev i
det kommunale jobcenter, der skal
Jylland og i Rødovre på Sjælland. Men
betale for forløbet. Vi modtager faste
mange døve er stadig i tvivl om, hvordan
satspuljemidler, men STAR (Styrelsen
de bruger job- og udviklingscentrene.
for Arbejdsmarked og Rekruttering)
har lavet en begrænsning for at undgå
Jobcentret er til for dig
konkurrenceforvridning. Det er derfor,
Som jobsøgende bliver du som
det skal igennem det kommunale
udgangspunkt tilknyttet jobcentret i
jobcenter først.
den kommune, hvor du bor. Jobcentrets
vigtigste opgave er at hjælpe dig med
Desværre bliver det ikke altid
at få et arbejde. Jobcentret kan også
godkendt, at Castberggård Job og
tilbyde råd og vejledning, hvis du søger
Udviklingscenter kan overtage. Det
uddannelse eller fx flexjob. Ligeledes
kan fx ske, hvis kommunerne vurderer,
kan jobcentret hjælpe dig i forbindelse
at deres tilbud er lige så gode som
med ansøgning om personlig assistance
Castberggårds tilbud. Hvis ens
som fx tegnsprogstolk. Mange føler dog,
kommunale jobcenter afviser at lade
at de kommunale jobcentre mangler
Castberggård overtage ens forløb, så
viden om døve og døves vilkår og
kan man naturligvis klage. Men man kan
muligheder på arbejdsmarkedet. Man
også kontakte Castberggård Job og
kan derfor anmode om at blive tilknyttet
Udviklingscenter, som herefter tilbyder
Castberggård Job- og Udviklingscenter.
at kontakte ens jobcenter.
Hvad kan I tilbyde døve jobsøgende?
- Vi kan kontakte dit jobcenter og
forklare lidt om vores tilbud, og hvad
 Det korte svar: Vi kan tilbyde
der er det særlige ved det. Mange
hjælp og støtte til at komme ind på
kommuner er ikke klar over, hvad
arbejdsmarkedet, hvis man er ledig. Vi
Castberggård Job- og Udviklingscenter
kan også tilbyde hjælp ift. fastholdelse
er. Det hænger til dels sammen med, at
på arbejdsmarkedet. Og sidst, men ikke
det er sjældent, kommunerne møder
mindst, tilbyder vi rådgivning.
døve. Selvom der er stor ledighed blandt
døve, så er gruppen af døve isoleret set
Traditionelt har døve ellers primært
meget lille. Så hvis man ønsker et forløb
benyttet sig af døvekonsulenterne,

Castberggård Job- og
Udviklingscenter tilbyder et
særligt indrettet fagligt miljø
på dansk tegnsprog og tilbyder
forskellige forløb til døve med
fokus på:
•
•
•
•
•
•

Job
Vejledning
Ressourcer
Jobafklaring
Mentorordning
Jobfastholdelse

Derudover tilbyder de særlige
forløb for døve flygtninge og
indvandrere.
På www.cbg-job.dk kan du læse
mere om de forskellige forløb og
tilbud.
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jobcenter
alt fra tolk til, hvordan man kan fungere
på en hørende arbejdsplads. Vores
konsulenter har mange års erfaring. Og
den viden er meget vigtig. Både for den
enkelte døve og i forhold til at oplyse om
døves muligheder på arbejdsmarkedet;
personlig assistance, tegnsprogstolk
osv., som betyder, at døve kan fungere på
lige fod med hørende.
Hvad er jeres mål ift. beskæftigelse af
døve?

det fungerer med tolk, så er der ofte
ingen problemer. Døve er lige så god
en arbejdskraft som hørende. Så det
første skridt handler om at nedbryde
fordomme.
 Arbejdet med at nedbryde fordomme
og udbrede viden er vigtigt. Vi har
undervisningsdage hele året rundt
for socialrådgivere og kommunale
jobcentre, hvor vi fokuserer på, hvad
de skal og kan gøre for at nedbryde
fordomme overfor virksomheder osv.

 Vores mål er at hjælpe så mange
døve som muligt med at komme ind på
arbejdsmarkedet. Vi har ikke et mål om,
at alle døve skal bruge os. Hvis vi kan
hjælpe kommunerne til at blive bedre til
at hjælpe døve, så er det også fint for os.
Det er slutmålet, der er det vigtige; at
døve kommer ind på arbejdsmarkedet.
Vi har også en målsætning om at
bidrage til, at døve bliver fastholdt på
arbejdsmarkedet. Vi ønsker også, at
døve bliver bedre til efteruddannelse
og bedre til at omstille sig på deres
arbejdspladser.
Fordomme og uvidenhed er stadig et
stort problem
Castberggård Job- og Udviklingscenter
laver mange forskellige opgaver, og
det handler ikke altid om at få døve i
arbejde. Det kan også handle om at
komme i praktik eller om afklaring i
forbindelse med flexjob. En stor del af
jobcentrets arbejde er også at udbrede
viden til de kommunale jobcentre og
professionelle gennem blandt andet
undervisningsforløb. Og netop dette
anser Holger som værende utrolig
vigtigt.
 Døves udfordringer på
arbejdsmarkedet handler desværre
ofte om fordomme og uvidenhed.
Undersøgelser, der er lavet de
seneste år, viser, at døve bliver
sorteret fra. Også sammenlignet med
andre handicapgrupper. Det er en
stor udfordring for døve at komme
ind på arbejdsmarkedet. Når først
arbejdsgiverne får erfaring med,
hvordan døve fungerer, og hvordan
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Foto: Castberggård

Vi laver også mange små videoer, som vi
udgiver fx på LinkedIn, hvor målgruppen
er virksomheder og professionelle. Det
handler om at fortælle gode historier
om døve og vise, at de fungerer godt på
arbejdsmarkedet.
Er døves situation anderledes i dag end
for 10-20 år siden?
 Ja og nej. Det er som sagt stadig
meget udbredt med fordomme og
uvidenhed, men alligevel har vi oplevet,

jobcenter
at arbejdsgiverne de seneste år har
været mere åbne. Samtidig oplever
vi en ændring i gruppen af døve.
Uddannelsesniveauet har generelt
være stigende i hele samfundet. Også
blandt døve. Der er efterhånden en stor
gruppe ressourcestærke højtuddannede
døve, som dog også kæmper for at få
foden inden for. Samtidig er der en stor
gruppe døve, som har været udenfor
arbejdsmarkedet i måske 1015 år, som
stadig kæmper for at komme ind på
arbejdsmarkedet. Lovgivning er blevet

strammet, og det betyder også, at det
er blevet sværere at få tilkendt flexjob
og førtidspension. Det betyder groft
sagt, at døve ikke er kommet videre,
men at deres vej er blevet længere
ift. fx afklaring om at komme ind på
arbejdsmarkedet.
Har højtuddannede nemmere ved at få
arbejde?
 I teorien, ja. Men vi skal også se på
brancher. Nogle brancher har stor

ledighed, og andre har ikke. Og hvis
man er uddannet på et område med høj
ledighed, så er det ikke altid nok at have
den høje uddannelse.
Fremtidens arbejdsmarked for døve
Situationen med corona har ændret
arbejdsmarkedet, og siden marts
2019 arbejder mange hjemmefra,
og fysiske møder er blevet erstattet
af digitale møder. Eksperter spår, at
hjemmearbejde er kommet for at blive,
og at den digitale omstilling fortsætter
på den anden side af coronakrisen. Det
har vel også betydning for fremtidens
arbejdsmarked for døve?
 Ja, det har det helt sikkert. Jeg tror,
de næste 2030 år ser gode ud. Mange
flere arbejder hjemmefra og bruger
digitale kommunikationsmidler. Hvis
man ser på gruppen af unge døve,
så er de jo utrolig dygtige til både at
bruge IT og til at bruge tolk. Og de
har stor viden om vores samfund.
Jeg tror, den kombination er meget
nyttig for døve og deres muligheder
på arbejdsmarkedet. Den digitale
udvikling i dag går meget hurtig, og der
kan ske mange ting. Talegenkendelse
osv. er allerede nu meget udviklet,
og det kan døve bruge i deres
kommunikation. Så den teknologiske
udvikling kommer til at betyde rigtig
meget for døves muligheder på
arbejdsmarkedet.
Har du et godt råd til døve jobsøgende?
 Det kan afhænge meget af den enkeltes
situation, men generelt vil jeg opfordre
til, at man er så aktiv som muligt, på så
mange platforme som muligt. Der er en
stor barriere i at få arbejdsgiverne til
at slippe fordommene. Og døves store
opgave er at være opsøgende ift. de
virksomheder, hvor de gerne vil have et
job. Som døv er det vigtigt, at man tager
ansvar og også går ud og banker på døre
og skaber kontakter blandt hørende og
kommer i dialog med arbejdsgiverne. For
i sidste ende er det kun arbejdsgiverne,
der kan give en et job. Så min opfordring
er: Vær proaktiv.
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døve arbejdspladser

Døves adgang til
det døve
arbejdsmarked
Det bliver ofte debatteret, om døve skal have fortrinsret til stillinger på døve
arbejdspladser, og om døve overhovedet bliver ansat på døve arbejdspladser. Døvebladet
har derfor lavet en rundspørge blandt de fire største døve arbejdspladser og spurgt dem,
hvordan de forholder sig til døve jobansøgere.
Vickie Mølgaard-Madsen

Men inden vi kommer så langt,
så lad os lige kaste et blik på
forskelsbehandlingsloven, som er
udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet.
Forskelsbehandlingsloven fastslår
nemlig noget helt grundlæggende:
Det er kvalifikationerne – og kun
kvalifikationerne – der afgør, om
en person fx skal tilbydes en ledig
stilling eller forfremmes. Sådan

skriver Beskæftigelsesministeriet
på deres hjemmeside. Man kan altså
ikke blive ansat alene, fordi man er
døv – medmindre selvfølgelig, at det af
arbejdsgiveren bliver betragtet som en
kvalifikation i sig selv at være døv.
I tillæg til beskæftigelsesloven finder
man et afsnit om positiv særbehandling,
som kan sættes i værk for at fremme

Forskelsbehandlingsloven
Forskelsbehandlingsloven
forbyder direkte og indirekte
forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet på grund af:
• Race, hudfarve eller etnisk
oprindelse
• Religion eller tro
• Seksuel orientering
• National eller social oprindelse
• Politisk anskuelse
• Alder
• Handicap
Forbuddet mod forskelsbehandling
gælder ved ansættelse, under
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ansættelsen og ved afskedigelse.
Loven forbyder også chikane eller
annoncer, som forskelsbehandler
på grund af etnisk oprindelse,
seksuel orientering, alder m.v.
Forskelsbehandlingsloven
indeholder også et forbud mod
diskriminerende annoncer.
En lønmodtager, der bliver udsat for
forskelsbehandling, har krav på en
godtgørelse.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

en gruppes (fx døves) generelle
beskæftigelsesmuligheder. Det er dog
ikke det samme som at sige, at døve skal
have fortrinsret til stillinger.
Men hvad siger arbejdsgiverne på de
døve arbejdspladser; hvordan forholder
de sig, når de modtager en ansøgning fra
en døv jobansøger?

døve arbejdspladser

Døvefilm
Døvefilm er en offentlig arbejdsplads
og gør derfor ingen forskel på ansøgere
til ledige job – medmindre ansøgeren
har gjort opmærksom på, at man ønsker
fortrinsret jf. bekendtgørelse om
kompensation til handicappede i erhverv
m.v. Dette fremgår af vores hjemmeside
på dansk tegnsprog og på dansk.

Vi oplever, at en del døve ansøgere ikke
vælger at anføre, at de er døve.
Vores ansættelsesudvalg sammensættes
altid med minimum en døv kollega.
Udvælgelse af kandidater til samtale
sker i udvalget efter størst enighed og
almindelig dialog. Samtaler gennemføres
altid med en tegnsprogstolk til stede.

Der kan forekomme test til samtaler,
som dog vil være oplyst på forhånd, og
de vil også være tilgængelige på danske
tegnsprog, når det er relevant.
Ansættelse på Døvefilm sker ud fra
en vurdering af ansøgeres faglige og
personlige kvalifikationer og egnethed
til jobbet.

CFD
Det er CFD´s ansættelsespolitik
til enhver tid at ansætte den bedst
kvalificerede til et givent job. Er man
bedst kvalificeret, fordi man er døv?
På CFD er det ALTID et stort plus, hvis
ansøgeren i forvejen kan tegnsprog.
Ved nogle stillinger er det et krav, at

ansøgeren kan tegnsprog, hvis de skal
ansættes. Til andre stillinger er det
en fordel. Har døve ansøgere så et
fortrin hos CFD? Ja. Langt de fleste kan
tegnsprog. Døve ansøgere skal leve
op til de formelle og personlige krav
i stillingsopslaget. Ved vurderingen
af den bedst kvalificerede indgår

også andre mere bløde hensyn som
fx kønssammensætning, hensyn til
mangfoldighed og komplettering af den
samlede personalegruppe. Alle disse
vurderinger gælder samtlige ansøgere.
Men tegnsprog giver pluspoint i den
samlede afvejning.

Når vi slår en stilling op, er der i
udgangspunktet frit slag, og alle kan
søge. Vi ser på, hvilke erfaringer og
kompetencer/uddannelser ansøgeren
har, og ved ansættelsessamtaler ser
vi selvfølgelig også på kemien mellem
os og ansøgeren. At være døv og tale
tegnsprog er ikke adgangsgivende i sig
selv.

For nogle stillinger kan det være svært
at finde en døv kandidat. Det drejer sig
fx om stillingerne som audiologopæder,
der arbejder med de hørehæmmede
kursister på Castberggård. Modsat
er nogle stillinger oplagt for døve. På
Frontrunners er det fx en fordel at
være døv, ligesom man skal kunne tale
flydende internationalt tegnsprog.

Castberggård
På Castberggård ansætter vi helt
grundlæggende mennesker efter
kompetencer. Vi er en
tosproget arbejdsplads,
så derfor kan det
være en fordel at
være døv og tale
tegnsprog.

Danske Døves Landsforbund
DDL ønsker, at alle
skal kunne søge
og få ansættelse
i landsforbundet.
Vi har primært
døve ansatte og
bestræber os på
at være en attraktiv
arbejdsplads for både døve og hørende.

Når man søger en stilling i DDL, ser
vi først og fremmest på ansøgerens
kompetencer til den givne stilling. DDL
udvælger således ikke medarbejdere
efter kvoter – hverken døve eller efter fx
køn, etnicitet, alder, religion, seksualitet
etc. Kendskab til døveverdenen,
foreningslivet, NGO-branchen og
døvekulturen en stor fordel. Men vi anser

det ikke som en kvalifikation i sig selv at
være døv. Vi kræver derimod ufravigeligt,
at alle ansatte behersker eller meget
hurtigt lærer sig dansk tegnsprog.
DDL er en tosproget arbejdsplads
med døve og hørende ansatte. Dansk
tegnsprog er arbejdssproget på DDL.
Artiklen fortsætter på næste side
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døve arbejdspladser
I dette temanummer om
arbejdsmarkedet er vi kommet
omkring alt fra fortrinsret og positiv
særbehandling til fordomme og
uvidenhed. Men kan det virkelig være
rigtigt at vi skal diskutere kvoter og
adgang til arbejdsmarkedet i 2021?
Hvorfor står fordomme og uvidenhed
stadigvæk i vejen for døve og andre
minoriteter, når de forsøger at komme
ind på arbejdsmarkedet og bidrage til

samfundet? Hvem har i sidste ende
ansvaret for at ændre på det? Er det os
selv, er det myndighederne eller vil der
altid være ulighed at kæmpe mod?
Deltag i debatten; hop over på vores
medlemsside på Facebook eller skriv
til Døvebladet: max 2.000 anslag inkl.
mellemrum. Send til Døvebladets
redaktør Vickie Mølgaard-Madsen på
vm@ddl.dk senest den 2. april 2021.

Positiv
særbehandling
Forskelsbehandlingsloven
forbyder ikke, at generelle
arbejdsmarkedspolitiske
initiativer gør noget særligt
i forhold til enkelte grupper.
Bestemmelsen om positiv
særbehandling giver dog ikke
den enkelte arbejdsgiver
mulighed for at igangsætte
projekter, der skal fremme
at fx andre etniske grupper
er repræsenteret på
virksomheden.
Positiv særbehandling kan
kun sættes i værk for at
fremme en gruppes generelle
beskæftigelsesmuligheder.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Hvad er en døv
arbejdsplads?
Døvebladet har valgt at
bruge betegnelsen ’døv
arbejdsplads’ defineret som
en arbejdsplads med mange
døve ansatte og/eller en
arbejdsplads, der arbejder
for og med døve.
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Vi ønsker et humant
arbejdsmarked for alle.

29. 30. 31. MARTS 2021

www.nnf.dk

xxx xxx

AliReza
Shiripour
– livet på
og udenfor
grønsværen
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dansk døveidrætsforbund
Som 8-årig flygtede han med sin familie til Danmark fra Iran. Han mistede sin hørelse, da
han var spæd og havde intet sprog i de første 12 år af sit liv. Med hovedet mod muren, og
da det så allermørkest ud, fandt Ali sin styrke og fighterånd frem og beviste sit eget værd
overfor andre. En egenskab, som har bragt ham langt i forskellige aspekter af livet. Få et
inspirerende indblik i, hvad Ali har knoklet for at opnå, og ikke mindst et indblik i, hvilke
mål han har sat sig for fremtiden. En historie om at gå efter sine drømme og mål. Om at
være den bedste udgave af sig selv.
Nicklas Kleczewski

Nicklas Kleczewski, DDI og privat

En hård start på livet
Ali er født og tilbragte de første år af
sit liv med sin familie i Irans hovedstad,
Teheran. Han er født hørende, men
da han var blot 2 måneder gammel,
mistede han sin hørelse brat. Årsagen
til det pludselige høretab mistænkes at
være forkert medicinering i forbindelse
med en mindre operation i hans
fødeland.
I Alis barndom var der stor uro i
Iran blandt andet på grund af den
eskalerende optakt til Irakkrigen. Dette
betød, at Alis forældre i samråd med
flere øvrige familiemedlemmer tog
beslutningen om at flygte fra deres
hjemland. I starten af 00’erne ankom han
og familien til Danmark – et helt nyt land
og en helt ny tilværelse.

– Jeg kom først i gang med at lære dansk
Der er et yndigt land
og dansk tegnsprog, da jeg var 12 år
Da Ali kom til Danmark, var han omkring
gammel. Det var en
8 år gammel. Her
ret sen alder, og det
bosatte Ali, hans
var også en virkelig
forældre og søskende
svær tid for mig,
sig i første omgang
Jeg har altid
fortæller Ali.
i Aalborg, men
fundet motivation
flyttede efter cirka
i at bevise overfor
Derfor var det også
seks måneder til
naturligt, at fodbolden,
Storkøbenhavn, hvor
andre, hvad jeg
som Ali havde kendt til,
alle deres øvrige
faktisk
kan,
og
hvad
siden han var en helt
familiemedlemmer
jeg er i stand til.
lille knægt, var blevet
havde slået sig ned.
en måde for ham at
udtrykke sig på. Når
Da Ali kom til
han legede med den
Danmark med
runde bold, følte han sig glad, og det var
familien, havde han endnu ikke tilegnet
samtidig hans måde at få en pause fra den
sig et sprog, hvilket gjorde det unægtelig
hårde hverdag. Han glædede sig altid til at
svært for ham at kommunikere med
løbe ned og spille bold med vennerne.
andre mennesker.
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dansk døveidrætsforbund

Drengedrømmen om at blive
fodboldspiller
Efter at Ali blev introduceret for
døvemiljøet i København, gik det
stærkt med at finde et fodboldhold,
som han kunne spille på sammen med
andre døve og hørehæmmede. Han
begyndte som 16årig til fodbold i
Københavns Døves Idrætsforening,
Døvania, sammen med en masse andre
passionerede fodboldspillere. I klubben
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værnede de om både det sportslige og
det sociale.

stærk mentalitet. Det var en virkelig fed
tid, udtaler Ali stolt.

– Dengang var vi et stærkt sammen
tømret mandskab hos Døvania
bestående af nye unge som mig samt
mere erfarne ældre spillere, der var
gode til at lære fra sig. Det gjorde, at
der var konkurrence om pladserne. Man
måtte bevise sit værd og kæmpe sig til
en plads i startopstillingen. Der var en

Ali knoklede på banen for at udvikle
sit talent og sin målnæse. Han var
nemlig fast besluttet på at blive en af
de bedste døve angribere i Danmark,
og han ville med til de internationale
mesterskaber mod de bedste hold i
verden.

dansk døveidrætsforbund
statsborgerskab. Jeg har altid fundet
motivation i at bevise overfor andre,
hvad jeg faktisk kan, og hvad jeg er i
stand til.
Den positive indstilling og det hårde slid
betalte sig. Efter flere års intens indsats,
som i perioder føltes uoverskuelig og
umulig, kunne Ali endelig kalde sig for
dansk statsborger.
Derefter kunne Ali repræsentere
Danmark med døvelandsholdet i fodbold
ved Deaflympics 2013 i Bulgarien,
ved EM i Tyskland i 2015 og ved EM
i Grækenland i 2019. Han var blandt
andet også med til det nordiskebaltiske
mesterskab i futsal i 2016 i Letland,
hvor Danmark kom på en flot 2. plads og
snuppede sølvet.
– Jeg har fået venner for livet og masser
af selvudvikling ved at være en del
af landsholdet. Alle de samlinger og
mesterskaber, jeg deltaget i, har været
meget oplevelsesrige for mig.
I 2019 efter et overstået EM i Græken
land, hvor Danmark ikke avancerede
sig videre fra det indledende gruppespil
efter et 03nederlag til Irland i den
sidste og afgørende gruppekamp, valgte
Ali at stoppe som aktiv fodboldspiller.
Han kunne mærke, at motivationen
var faldende, og at han manglede den
samme glæde ved fodbolden, som han
havde haft, da han var lille.
Til gengæld var der et nyt område, der
havde vakt Alis interesse – og det var
stadig indenfor den opkridtedee bane.

Da han i 2009 skulle repræsentere
Danmark med døvelandsholdet i fodbold
ved Deaflympics i Taiwan, blev han
konfronteret med en af sit livs største
nedture. Ali havde nemlig ikke dansk
statsborgerskab, hvilket umuliggjorde,
at han kunne blive udtaget til det
danske landshold. Det var en kæmpe
mavepuster for den unge 18årige
angriber, og realiteten var enormt svær
at se i øjnene.

Efter den hårde nedtur kæmpede Ali
sig tilbage, som den evige optimistiske
fighter han er. Med familien ved sin side
støttede og hjalp de ham med få dansk
statsborgerskab.
– For at få dansk statsborgerskab skulle
jeg bestå en danskprøve på et bestemt
niveau. Jeg skulle samtidig havde haft
fuldtidsarbejde i minimum 5 år. Jeg
kæmpede i flere år for at opnå dansk

Dommergerningen – en anderledes
rolle på grønsværen
Allerede i 2016 var han begyndt at
blive nysgerrig på rollen som fodbold
dommer, og han gik derfor i gang med
at undersøge mulighederne for at få
udstedt en dommerlicens. Desværre
havde han dengang mange ting at se til
i hverdagen, hvilket gjorde, at han var
nødt til at prioritere andre ting end sin
interesse for dommergerningen.
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dansk døveidrætsforbund
for fodbolden på en helt
I 2018 i de sidste år
ny måde.
af Alis tid som aktiv
På banen har
fodboldspiller havde
dommeren har
Men den nye interesse
Ali endelig fået mere
betød nye udfordringer.
tid og overskud i
altid ret.
hverdagen, så han
– I starten af min
valgte, at nu skulle det
karriere oplevede jeg alt
være. Han startede på
for ofte, at de fleste hørende spillere og
DBU’s dommerkursus, som han tog hen
trænere var i tvivl om, hvordan jeg som
over 2 weekender med en forventning
døv kunne klare opgaven som dommer.
om hurtigst muligt at komme ud på
At der var en mistillid og en tvivlen på
grønsværen og dømme en masse
mine evner.
fodboldkampe.

at opnå sin drøm. De mange skeptikere
gav ham kun mere blod på tanden. Han
ville vise, at døve, ligesom hørende,
kan bestride et arbejde som dommer,
såfremt de faglige kvalifikationer er til
stede.

Med al den modgang, som Ali havde
oplevet gennem livet, var han dog på
ingen måde klar til at give op uden kamp.
Der var intet, der kunne stoppe ham fra

Samtidig hjalp det også, at Ali følte
sig godt modtaget i dommerkredse.
Her føler han, at han er kommet med
i et nyt fællesskab. Når han er ude

– Dommeruddannelsen var utrolig
spændende med en masse fodboldteori
og mange gode cases. Jeg kunne mærke,
at jeg havde genfundet min motivation
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– Nu har jeg flere gange oplevet, at de,
der var skeptiske til at starte med, er
kommet over til mig efter kampene med
stor ros til mit arbejde. På banen har
dommeren nemlig altid ret, siger Ali med
et glimt i øjet.

dansk døveidrætsforbund

Ali-Reza Shiripours
dommerkarriere
Beståede kurser
Hoveddommer
Linjedommer

30. september 2018
5. november 2019

Antal kampe dømt pr. år

2018:
2019:
2020:

Hoveddommer

Linjedommer

11
139
35*

0
3
39*

* Corona-pandemien resulterede
i flere aflyste kampe i 2020.

og dømme kampe, møder han mange
forskellige mennesker, som har den
samme passion som ham selv, og
dommertrioen står altid sammen,
uanset niveau, køn, religion, etnicitet
eller hvad andre forskelle, der måtte
være.
For Ali har det været utrolig vigtigt
ikke at se sit eget høretab som en
begrænsning. Når han er ude og dømme,
gør han sig altid nøje umage med at
orientere og informere meddommere,
trænere og spillere om sit høretab
og fortælle om tolkens opgave og
tilstedeværelse, før kampen fløjtes
i gang. På den måde undgår han
unødvendige og utilsigtede situationer
under kampen.
Indtil videre gør Ali sig primært
gældende som dommer i Serie 3
seniorrækkerne, men særligt to
kampe husker han dog som noget helt
specielt.
– Som linjedommer har jeg været med til
at dømme en ungdomstopkamp mellem
FC Nordsjælland og Brøndby på Farum
Park. Som hoveddommer har jeg dømt
en ungdomsmesterskabskamp mellem
Fløng og Herstedøster.

Der er ingen tvivl om, at Ali tager sit
arbejde som fodbolddommer yderst
seriøs. Det er også tydeligt at mærke,
at han har klare ambitioner og drømme
med sin dommergerning.

Jeg mærker det også i hverdagen på min
arbejdsplads, hvor jeg er blevet bedre til
at bevare overblikket og holde fokus. Jeg
kan med god samvittighed sige, at min
hobby som fodbolddommer er med til
at gøre mig til den bedste udgave af mig
selv, fortæller Ali med et smil.

– Jeg drømmer om at komme ud i
verden og dømme internationale
Den bedste udgave af sig selv
fodboldkampe i døvesporten. Jeg
Ali er i dag 30 år gammel. Han kan
drømmer om at dømme på højeste
både skrive flydende dansk og taler
niveau herhjemme. Hvis jeg i dag skulle
flydende dansk tegnsprog. Han har
vælge mellem at være hoveddommer
fået dansk statsborgerskab og læser til
eller linjedommer, så ville jeg af
VVS-energispecialist med forventning
realistiske grunde foretrække at være
om at færdiggøre sit
linjedommer fremfor
uddannelsesforløb i
hoveddommer.
2021.
Jeg brænder for at
komme så langt som
Jeg vil være med til
Alle disse ting,
overhovedet muligt.
såvel som hans
Hvis jeg skulle havde
at inspirere andre
præstationer i
satset på at være
til at gå efter deres
hans fodbold og
hoveddommer, så
mål og drømme.
dommerkarriere,
skulle jeg havde
vidner om en
startet min karriere
målrettet person, som
meget tidligere –
ikke lader sig slå ud af
måske da jeg var
livets små og store udfordringer.
1618 år gammel, fortæller han og
fortsætter:
– Det er vigtigt, at du gør de ting, som
betyder noget for dig og gør dig glad. Jeg
– Dommergerningen giver mig så mange
vil være med til at inspirere andre til at
positive ting. Den giver mig stor selvtillid,
gå efter deres drømme og mål.
tilfredsstillelse og en dejlig livsglæde.
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familiehjørnet

At være forælder til et
døvt barn i 1980’erne
DEL 1

Cathrine på mormors
skød – flankeret af sine
første høreapparater.

For en hørende forælder kan det være et chok at få beskeden: ”Dit barn er døvt.” For
hvad indebærer det?
Cathrine Mejdal

Poul og Bodil Jeppesen

På Facebook findes der et utal af
grupper, der har fokus på det at have
høretab. I mange af grupperne krænger
forældre til børn med høretab deres
inderste ud, og der flyder over med tvivl,
spørgsmål, glæde og fortvivlelse samt
sejre og tab, når det kommer til deres
barn, der er ramt på hørelsen. Det får
en til at reflektere: Hvilke forskelle - og
ligheder  er der mellem det at være
forælder til et døvt barn, der er født i
1980’erne, og et, der er født i 20'erne?
Det er det, denne artikelserie handler
om. I dette nummer sætter Cathrine
Mejdal sine egne hørende forældre
stævne.
Min mor lo, da jeg spurgte, om hun var
frisk på et interview, fordi jeg havde
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sat mig for at undersøge forskellen på
at være forælder til et døvt barn anno
1983 og i dag:
 Jamen selvfølgelig da, sagde hun og
tilføjede:
 Det er egentlig en interessant
undersøgelse. For ja, jeg kan godt sige
dig, at jeg er rigtig glad for, at du blev
født i 1983 og ikke i dag!
Hvordan fik I at vide, at jeg var døv?
- Du var cirka ni måneder gammel på
det tidspunkt. Du var vores første
barn, så vi havde slet ikke overvejet,
at der kunne være noget i vejen
med dig. Du var perfekt – vores lille

rødhårede grinebider. Men ja, så
kom sundhedsplejersken. Hun ville
gennemføre BOEL-testen (BlikOrienteret-Efter-Lyd, red.) på dig. Og du
dumpede med et brag. Du kiggede slet
ikke på klokken, når du skulle. Men det
var vel en forkølelse, der plagede dig,
sagde hun. Når man havde vand i ørene,
kunne det nemlig påvirke ens hørelse. Så
hun ville komme igen et par uger senere,
genkalder min mor sig.
- Og jamen, så tænkte vi ikke videre over
det, og tiden gik. Hun kom igen. Og du
klarede ikke frisag. Oveni hatten kom
mormor på besøg, og døren smækkede i
lige for næsen af dig, mens du var optaget
af noget legetøj. Du viste ingen tegn på
at have hørt hende. Så var det vist dér,

familiehjørnet
for alle de mennesker, der myldrede
at hun sagde: ”Jeg tror, at hun ikke hører
forbi os. Ja, du var døv. Det var måske
så godt.” Vi blev henvist til en høreklinik,
dér, vi virkelig begyndte at acceptere det,
hvor vi kunne få testet din hørelse. Du
husker min mor.
skulle bedøves, så jeg sad i venteværelset
sammen med mormor,
Hvordan var jeres
for din far var på
samarbejde med
arbejde, og ventede
kommunen omkring
på, at dommen skulle
Det var svært og
mig?
falde. Efter en rum
hårdt. Men vi ville
tid kom lægen ind og
- Vi fik al den støtte,
sagde: ”Din datter
det. Vi ville gerne
vi skulle have.
har et mellemsvært
tale med dig på det
Tegnsprogskurser
høretab.” Det var så
sprog, vi mente,
til hele familien,
mærkelig og vag en
vuggestueplads i en
formulering. Hvad
var bedst for dig at
integreret institution,
betød det? Hvor
lære.
der havde gode
meget eller hvor lidt
kunne du så høre?
Hvilke konsekvenser
ville det få for din evne
tegnsprogskompetencer, netværk
til at lære at tale og høre…?
med andre familier, der havde
jævnaldrende døve og hørehæmmede
Hvilke følelser havde I omkring det, at
børn og specialskoleplads. Vores hus
jeg var døv?
fik installeret ringeklokke med blink,
du fik et specialvækkeur, skrivetelefon,
 Vi var i dyb krise. Vi var fortvivlede,
videobåndafspiller til de månedlige
fordi ja – hvad skulle vi nu gøre? Hvad
tegnsprogsvideoer, som blev tilsendt af
ville der blive af dig? Jeg havde en
Døvefilm. Så var der også de børnelejre,
veninde, der havde en døv bror. Han
du kom på, og efterskolen i Nyborg. Der
havde ikke et arbejde og boede til leje i
var overhovedet ingen kurre på tråden.
Midtjysk Døvehus. Var det din fremtid?
Det var lidt ligesom… ja, at kommunen
Men så gik der lidt tid. Vi læste op på
godt vidste, at det var i alles bedste
det. Vi kom videre. Du fik et par fine
interesse, at du klarede dig godt i livet.
høreapparater, der var tilsluttet et
Jo lettere din start på livet var, desto
batteri, som skulle sys ind i alt dit tøj.
lettere ville dit voksenliv være.
Du fik hurtigt plads i en integreret
institution, som havde flere pædagoger,
der kunne tegnsprog. Og børn som også
var døve eller hørehæmmede.
Vi kom på tegnsprogskursus og
annoncerede i avisen efter en barnepige,
der kunne tegnsprog, så du også kunne
komme godt i gang med tegnsprog,
mens vi var på kursus. For du skulle ikke
være alene hjemme med en voksen,
der ikke kunne tegnsprog. En dag, da
du var et år gammel, var din far og jeg
i et butikscenter i Herning. Du havde
en fin rød hue på, og indenunder havde
du dine høreapparater på. Din far og
jeg kiggede på hinanden og blev hurtigt
enige: Den hue skulle af. Dine ører og
høreapparater skulle stilles til fuldt skue

Hvordan var det at lære tegnsprog?
 Det var svært og hårdt. Men vi ville det.
Vi ville gerne tale med dig på det sprog,
vi mente, var bedst for dig at lære. Du
hev dine høreapparater af hele tiden
og var ikke synderligt interesseret i at
lære at tale. Vi fik også at vide, at det at
lære dig tale ville tage tid – tid fra leg,
tid fra socialt samvær, tid fra at være
barn. Og hvis det nu ikke gik? Skulle du
være uden et sprog i årevis, eller hvor
længe, det nu ville tage, inden vi gav op
og skiftede sprogkode? Det kunne vi
ikke se nogen mening med. Så på med
tegnsprogshatten. Det hjalp meget, at
der var en større børnegruppe, som
dengang også fik tegnsprog, så du havde
en del jævnaldrende, du kunne omgås.
Hvordan er jeres syn på mig og døve
generelt i dag?
Min mor smiler og siger:
 Du er anderledes. Det vil du altid være.
Det har helt klart ændret vores syn på
det at have et handicap, at vi selv fik et
barn med et handicap. Der er et helt
menneske bag handicappet – og det
er et menneske med drømme, ønsker
og drifter, som skal have de samme
muligheder for at leve et godt liv som alle
andre.

1984: Der øves flittigt i kunsten at kaste med håndtegn. Cathrine kunne en god håndfuld
tegn, da hun fyldte et år.
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ddl i en coronatid

Sådan er DDL’s arbejde
påvirket af corona
DDL’s sekretariat har været lukket for personlig henvendelse siden marts 2020.
Medarbejderne arbejder på skift hjemme og på kontoret med et loft på max fem
personer. I Aarhus arbejder alle hjemme. Den fysiske forandring er til at tage og føle på.
Men hvad betyder corona helt konkret for DDL’s arbejde?
Vickie Mølgaard-Madsen

Alt, hvad DDL gør, er påvirket af
corona-situationen. Så kort kan det
siges. En stor del af DDL’s arbejde er
centreret omkring projekter. I tiden
med corona har det ikke været muligt at
gennemføre alt, vi havde planlagt, så vi
har sideløbende arbejdet med en plan B.
Kan nogle aktiviteter være online? Kan
vi oprette ventelister, så vi er klar til en
ekstra indsats, når vi åbner igen? Kan vi
udskyde noget?
DDL er i dialog med blandt andet
Socialministeriet, som støtter de fleste
af vores projekter. Vi prøver på at få
retningslinjer fra ministeriets side, da
DDL ikke er den eneste organisation i
denne situation; mange
andre sidder med
samme udfordring.
Derudover prøver vi at
forberede og klargøre
så meget som muligt, så vi
er klar, når vi igen må komme
ud og være sammen med
andre døve.
For DDL’s politiske arbejde har
corona været både godt og
skidt. Det fortæller Casper
Bagge Andersen, der arbejder
med presse og ekstern
kommunikation i DDL. –
Mange af DDL’s mærkesager,
som vi i årevis har forsøgt
at råbe myndighederne op
med – uden held, har vist

42

Døvebladet | Marts 2021

sig valide og legitime. Det har krisen
med al tydelighed vist. Vi døve er
normalt en lidt usynlig gruppe, men
med tegnsprogstolk til alle de større
pressemøder, er vi pludselig blevet
synlige i den brede befolkning. Den
opmærksomhed skal vi selvfølgelig
udnytte til at sætte dagsordner og
problematisere døves vilkår,
fortæller Casper.
I faktaboksen kan
du se status for
DDL’s enkelte
projekter.

ddl i en coronatid
• Ældrevejledningen tilbyder fortsat besøg, men besøgene skal foregå
udenfor, gennem vinduet eller online.
• Bryd Isolation gik i 2020 ind i sin tredje og sidste projektfase med fokus
på at gennemføre arrangementer sammen med DDL’s medlemsforeninger.
Nedlukning, restriktioner og forsamlingsforbud har umuliggjort de ønskede
slutresultater. DDL søger om forlængelse af projektet.
• Netværk for forældre til børn med høretab (det tidligere Lørdagsskole,
red.) er i høj grad baseret på fysiske netværksmøder, så projektet har
haft et stille efterår. I 2021 er der lavet en ny strategi for projektet
med primær fokus på at gennemføre arrangementer, der kan fremme
tegnsprogsfællesskabet for familierne på en coronasikker måde. Strategien
skal sikre flere events – både digitale og fysiske.
• Besøgstjenesten for ældre døve er meget påvirket, og mange besøgsvenner
venter med at tage ud til borgerne, til det hele bliver lidt mere almindeligt
igen. De besøgsvenner, der fortsat kører ud, er udstyret med visir og
håndsprit og sørger for at holde god afstand. De, der kan, besøger borgerne
online.
• Retshjælp for døve startede i 2020 og fik en flyvende start. Tiderne hos
de frivillige døve jurister blev hurtigt bookede. Men lige nu er projektet
hårdt ramt, og projektet er pt. lukket ned for henvendelser på grund af de
gældende restriktioner. Projektet er klar til at åbne for henvendelser, så snart
myndighederne tillader det.
• Hotline for døve er åben hver mandag kl.1921 som hidtil. De frivillige plejer
at komme på DDL og betjene hotlinen, men også de er hjemsendte. Det
betyder, at de frivillige nu besvarer opkald hjemmefra. Det foregår stadig
under forhold, hvor ingen andre kan se, hvad borgerne og den frivillige taler
om. Der var planlagt supervisioner og kurser for de frivillige, som nu er blevet
udskudt til senere i 2021.
• En hverdag med stærke fællesskaber opstod i kølvandet på første bølge
med corona. Projektet blev hårdt ramt af efterårets nye restriktioner, da en
del af projektet var tænkt som led i en forsvarlig genåbning af foreningerne,
gennemførelse af coronasikre arrangementer samt fysisk undervisning med
fokus på digitale mødeværktøjer. Nu bliver der i stedet tale om digitaliseret
undervisningsmateriale, som foreningerne selv kan downloade. Dialogen og
samarbejdet med medlemsforeningerne er vigtige for DDL, og det forhold
har projektet styrket.
• For DDL’s udviklingsprojekter betyder corona, at alle rejser er aflyste.
Tidsplaner er ændret, og der er brugt meget tid på nye ansøgninger og
projektevalueringer. Store projekter er blevet erstattet af mindre projekter,
der ikke kræver fysisk tilstedeværelse. Der bliver holdt møder med de
involverede samarbejdspartnere i udviklingslandene, men ofte er de
udfordret af begrænset internetadgang. Udviklingsprojekterne har under
coronapandemien påbegyndt et nyt globalt projekt med fokus på information
til døve om corona på tegnsprog. Projektet har også fokus på politisk arbejde
og skal sikre, at døve ikke kommer bagerst i køen til vaccinationer. I mange
lande har døve færre rettigheder end hørende. DDL har projekter i Vietnam,
Jordan, Ghana, Rwanda, Togo, Niger, Mali og Côte d'Ivoire.

Marts 2021 | Døvebladet

43

testamente

Kæmp for fremtidens
døve med dit testamente
Knap hver anden dansker vil gerne testamentere for selv at bestemme, hvad der sker
med den arv, de efterlader sig, når de dør. Men kun hver femte får gjort det. Det viser en
undersøgelse, som Analyse Danmark foretog i 2018. Mange føler nemlig, at det er svært
at skulle tage stilling til døden  og hvordan arven skal fordeles.
Cathrine Mejdal

– Mange føler, at de ved at undlade at
testamentere opretholder en form for
naturlig balance, hvor fordelingen af
arven sker, som samfundet har tænkt
det. På den måde føler de også, at de
undgår, at pårørende efterfølgende
bliver sure over fordelingen. Mange
bryder sig heller ikke om at se døden i
øjnene. Flere beskriver endda en følelse
af at bringe døden tættere på, fordi det
nu bliver et spørgsmål om, når jeg dør, og
ikke hvis jeg dør.

Ifølge undersøgelsen vil hele 54 procent
af danskerne gerne skrive testamente,
men kun 19 procent får gjort det. Flere
peger på, at det blandt andet kan skyldes
tvivl. Det kan være svært at beslutte
sig for hvem og hvor meget, man skal
tilgodese i sit testamente. Og det kan
også være svært at finde ud af, hvordan
man kommer i gang.
Svært at tage stilling til noget, der
ligger langt ud i fremtiden
Døden er også et svært emne at
forholde sig til. Især når det er ens
egen død, det drejer sig om, fortæller
antropolog Gertrud Øllgaard i
forlængelse af Analyse Danmarks
undersøgelse:
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Arv kan hjælpe fremtidens døve til et
bedre liv
Det kan dog være vigtigt at tage stilling
til, hvad der skal ske med ens arv i god
tid. For uden et testamente er det
arveloven, der bestemmer, og den tager
ikke hensyn til specifikke ønsker. Fx hvis
man gerne vil sikre fremtidens døve
gode muligheder:
 Testamenterer du et beløb eller en
andel til et velgørende formål, som fx
Danske Døves Landsforbund, så er du
med til at arbejde for, at døve forsat har
ret til tegnsprogstolk, og at der bliver
taget hånd om dansk tegnsprog. Du
støtter også bedre levevilkår for døve i
fremtidens Danmark. Din arv går nemlig
også til projekter for og til døve, som har
brug for det, siger landsformand, Lars
Knudsen, og tilføjer:
 Vi håber at ved at forklare, hvad og
hvordan døve selv kan bestemme over,

Undersøgelsen er foretaget af
Analyse Danmark i perioden fra
den 17. april 2018 til den 24. april
2018 blandt 1.077 danskere.
Danske Døves Landsforbund
(DDL) er et landsdækkende
forbund, der arbejder for at
forbedre døves levevilkår og sikre
døve ret til dansk tegnsprog. I
Danmark er der ca. 4000 døve,
der har dansk tegnsprog som
modersmål. DDL kæmper for
politikker og projekter, der kan
forbedre døves muligheder og
livsvilkår.
Hvis du går med tanker om at
testamentere, så kan du skrive
eller ringe til os i Danske Døves
Landsforbund for at høre om dine
muligheder. Vi er klar til at oplyse
og vejlede dig.
Telefon: 20900660
E-mail: ddl@ddl.dk

hvad der skal ske med deres arv, vil det
få flere til at overveje muligheden for at
skænke en del af deres arv til døvesagen.
På den måde kan man rent faktisk få
indflydelse på andre døves fremtid i
Danmark.

testamente

Netværk for
forældre til børn med høretab
Projekter giver mulighed for at styrke
døve og tegnsprogsfællesskabet
En af DDL’s mærkesager er at skabe
netværk for familier med børn, der
har dansk tegnsprog som modersmål
eller andetsprog. Den gruppe bliver til
stadighed mindre på grund af forbedrede
teknologiske muligheder, som giver dem
mulighed for at lære at tale. Det betyder
ikke, at gruppen er blevet mindre vigtig.
Der er stadig familier, som taler dansk
tegnsprog. Det er der forskellige årsager
til. Nogle af dem har et ønske om, at
børnene har et sprog at falde tilbage
på, selv om de har lært at tale dansk.
Andre børn har ikke fået udbytte af
diverse høreteknologi, og derfor er dansk
tegnsprog deres modersmål.

Maiken og Jesper Vingum Vestergaard
er døve. De er også forældre til Rosa,
der er født døv. Som knap et år gammel
fik Rosa indopereret CI og taler i dag
både dansk og dansk tegnsprog. Men
netværk med andre forældre, der også
har høretab og tegnsprog tæt inde på
livet, betyder meget for dem:
 Selvom vi er døve forældre, har vi haft
et behov for at møde andre forældre i
samme båd. Det er ikke så udbredt, at
døvfødte børn kan tegnsprog, når de
har fået CI. Vi synes, at det er vigtigt, at
vores datter også møder andre børn i
samme båd. Det samme for os forældre,
så vi kan sparre med andre forældre om
de udfordringer, der kan opstå.

Signe Dupont Larsen er mor til Albert,
der ikke har udbytte af sine CI’er
og derfor har dansk tegnsprog som
modersmål:
 For mig er det super vigtigt at vise
ham et tegnsprogsmiljø. Et sted, hvor
alle bruger tegnsprog, og hvor jeg kan
vise ham rollemodeller, han kan se op til,
da han er den eneste døve i sin familie.
Samtidig synes jeg, det er vigtigt at holde
mig selv opdateret på tegnsprog, da jeg
er hørende, så jeg kan være med til at
udvikle min søns sprog.
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testamente

Kæmpearv til døve i Aarhus satte
gang i lokalpolitisk kamp om at
forebygge ensomhed og isolation
Cathrine Mejdal

Døvesagen er en hjertesag – og en
livslang kamp, som kræver ressourcer og
kræfter. En arv kan betyde alverden for
et døvesamfund. Aarhus Døveforening
fik i 2014 en glædelig overraskelse, da
de blev ringet op med beskeden om,
at de havde arvet 18 millioner kroner
fra to aarhusianske søstre. Pengene
skulle gå til projekter, som gavnede
døvesamfundet i Aarhus.
Arv gav døvesamfundet i Aarhus nyt
liv
Arven gjorde, at Aarhus Døveforening
kunne ansætte en projektleder,
der kunne varetage foreningens
lokalpolitiske kamp for at få eget
samlingssted til at drive aktiviteter.
I flere år havde døveforeningens
medlemmer nemlig ikke haft et fast
tilholdssted, men lejede sig ind hos
forskellige kommunale lokaler i Aarhus.
Det betød, at foreningens medlemmer

Gør en personlig forskel
med din arv
Omkring 80 % af danskerne støtter
som en naturlig handling velgørende
formål – gennem medlemskaber og
donationer. Men ikke alle ved, at
man også i sit testamente kan støtte
velgørende formål.
Et testamente giver dig mulighed
for selv at bestemme, hvordan
du vil fordele din formue. Det
betyder, at du sagtens kan
testamentere det, du ønsker, til
din ægtefælle, børn og andre
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mistede overblikket over, hvor de skulle
møde op. Dermed forsvandt trygheden.
De dukkede ikke længere op, og der
opstod stor isolation og ensomhed
blandt døve. Den tendens ville Aarhus
Døveforening have bugt med.

man kan finde hinanden, og hvor man
kan få en snak med “sin døve nabo”,
idet døveforeningen betragtes som
ens lokalsamfund, har daværende
projektleder for Aarhus Døveforening,
Malene Melander, forklaret.

I 2020 vakte det stor jubel hos
døvesamfundet i Aarhus, da det omsider
lykkedes at få gennemført deres politiske
mærkesag: Foreningen var kommet med
på Aarhus kommunes budgetaftale for
20212024, og det betød et årligt tilskud
på 200.000 kr. til at finansiere deres eget
samlingssted. Omsider får døve et fast
sted, hvor de kan tage hen og få en kop
kaffe og en snak på dansk tegnsprog – og
hvor foreningen kan udvikle flere slags
tilbud til de forskellige behov, døve har.

Det skal ikke være et problem at være
døv og tale tegnsprog
Når du testamenterer et beløb til DDL,
er du med til at sikre, at DDL forsat kan
gøre en forskel for døve. Døve møder
mange forhindringer i løbet af deres
liv, og de forhindringer og barrierer
kæmper DDL for at få brudt med:

 Det betyder utroligt meget for døve
i Aarhus at have deres eget sted, da
det skaber tryghed og vished om, hvor

slægtninge samt et beløb til Danske
Døves Landsforbund.

Vi betaler for dine
advokatudgifter
Vi anbefaler, at du taler med en advokat,
som kan hjælpe dig med at udforme dit
testamente. Danske Døves Landsforbund
dækker op til 5.000 kr. inkl. moms til
udgifter til advokat for oprettelse af
notarpåtegnet testamente, hvori DDL’s
arbejde tilgodeses. Hvis ikke du har en
advokat, som du foretrækker at benytte,
kan vi sætte dig i kontakt med en.

 Vi vil gerne give døve en verden, hvor
alt er muligt – og en følelse af, at det ikke
er et problem at være døv og tale dansk
tegnsprog – hverken for andre eller
for dem selv, siger landsformand, Lars
Knudsen.

Enhver arv gør en
positiv forskel for døve
og dansk tegnsprog
Vidste du, at du kan indsætte
Danske Døves Landsforbund
i dit testamente, uden at det
går ud over arven til dine børn,
slægtninge eller andre pårørende?
Du kan nemlig bestemme, at
Danske Døves Landsforbund
skal betale afgiften af det beløb,
du ønsker at videregive til dine
familiemedlemmer eller venner.
På denne måde kan der reelt set

testamente
Nettobeholdning: 1.000.000 kr.

Din nevø er i testamentet indsat som universalarving.
Bruttoarven er 1.000.000 kr. Staten opkræver dog både
boafgift og tillægsboafgift, hvorfor nettoarven, der udbetales
til nevøen, bliver 668.201 kr.

Afgift til
staten:
331.799 kr.

Nettoarv til nevø:
668.201 kr.
Afgift til
staten:
211.522 kr.

Nettoarv til
Danske Døves
Landsforbund:
121.277 kr

Nettoarv til nevø:
668.201 kr.

komme flere penge ud af dit bo.
Man kalder det for ”30 %-reglen”.

Det er nemt at oprette
et testamente
Måske tænker du som mange, at
det er tidskrævende at oprette et
testamente. Men i virkeligheden er
det en enkel proces:
• Overvej, hvad der er vigtigt for
dig i forhold til, hvordan dine
midler bruges, efter du er gået
bort.

Hvis du i stedet bestemmer, at nevøen skal arve
668.201 kr. "fri for afgift", og Danske Døves
Landsforbund skal være universalarving til resten.
Det betyder, at du betaler mindre i afgift til staten – og
samtidig kan gøre en forskel for døvesagen.

• Aftal en tid med advokaten. Hvis
ikke du har en advokat, som du
foretrækker at benytte, kan vi
sætte dig i kontakt med en.
Mød advokaten og fortæl, hvad du
ønsker. Advokaten sørger for, at dine
ønsker bliver formuleret i testamentet
på en måde, så der ikke er tvivl om,
hvordan arven skal fordeles, og
advokaten sørger samtidig for, at dit
testamente overholder de lovmæssige
krav. Når du sammen med advokaten
har udformet testamentet, skal det
underskrives hos notaren.

Notaren gennemgår testamentet
sammen med dig for at sikre, at
der er overensstemmelse mellem
dine ønsker og testamentets
skriftlige indhold. Er alt, som det
skal være, forsynes testamentet
med en notarial-attest, og en kopi
af testamentet bliver sendt til
Centralregistret for Testamenter.
Her opbevares testamentet, indtil
det aktiveres.
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foreningsprofil

En festglad og
traditionsrig forening
I over 90 år har Midtjysk Døveforening været samlingspunkt for døve i Herning og
omegn. I dag er foreningen fortsat velfungerende med mange faste aktiviteter og
arrangementer. Men som det er tilfældet i flere andre døveforeninger, så ser fremtiden
uvis ud, fordi foreningen mangler unge medlemmer.
Vickie Mølgaard-Madsen
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Midtjysk Døveforening

foreningsprofil
På Gl. Skolevej 29A i Herning ligger
Midtjysk Døvehus, som blev opført i
1950. Det var medlemmer af Midtjysk
Døveforening, der tog initiativ til et
byggeudvalg, der skulle stå for opførelse
af ejendommen. Flere døve frivillige
hjalp også med ved byggeriet, og i
1952 stod Midtjysk Døvehus færdigt.
Bygningens 12 lejligheder blev primært
udlejet til døve. Frem til 1990 holdt
Midtjysk Døveforening også til på
adressen. Derefter blev huset solgt
grundet økonomisk underskud. Midtjysk
Døveforening er dog blevet på adressen.
I dag lejer de kælderen, og ved større
arrangementer og fest lejer
de festsalen på første sal. Og
feste – det ved de, hvordan
man gør i Herning!

for medlemmerne. I februar er der
medlemsaften. Og i marts bliver der
afholdt generalforsamling. I april har vi
påskefrokost, og i juni har vi sommerfest.
I juli holder vi sommerferielukket, og
i august åbner vi igen og har primært
socialt samvær og måske foredrag. Det
samme i september. I oktober afholder vi
altid et stort bankospil med mange flotte
præmier. Og i november mødes vi både
mortensaften, og senere på måneden
fejrer vi foreningens fødselsdag og
holder julefrokost, og i december har vi
juletræsfest!

Hver tirsdag kl.1317 er
foreningen desuden åben
uden program. Hver anden
tirsdag er foreningen også
åben om formiddagen, hvor
der er kreativt værksted, og
man kan komme og strikke
eller lave andre kreative
sysler. Cirka 12 gange
om måneden er der også
medlemsaften. Det ligger
primært torsdag, fredag eller
lørdag.

Hvem er alle de mennesker?
 Det er selvfølgelig
vores medlemmer, men
også døve udefra. Vores
forening er åben for alle.
Til juletræsfesten er der
også mange hørende
børn af døve forældre
eller bedsteforældre, som
kommer.

Midtjysk Døveforening kører efter et
fast program: – Hvert år i januar har
foreningen nytårskur, hvor der bliver
serveret champagne og kransekage

Hvem kommer i jeres forening?
 Vi har medlemmer i alle aldre,
men det er primært
medlemmerne på 50 år
og op efter, der kommer
i foreningen. De kommer
overvejende for det sociale.
Det er ofte de samme
medlemmer, som kommer
hver gang, og det er
tydeligt at se, at det sociale
fylder rigtig meget. Både
i hverdagen, og når der er
fest.

 Især til påskefrokost og
juletræsfest kan vi trække
mange mennesker til. Der
kommer også en del udefra:
København, Aarhus og
Fredericia. Til påskefrokost
er vi ofte mellem 50 og 70
personer. Til juletræsfest er
vi helt oppe på 100 personer!
Det fortæller Henrik
Hamborg Andersen, der
er formand for foreningen
igennem de seneste syv år.

Vi er generelt en meget velfungerende
forening med mange faste
arrangementer og trofaste medlemmer.

også faste traditioner. I december laver
medlemmerne juledekorationer, imens
de hygger sig med gløgg og æbleskiver.
Senere i december er der så juletræsfest
med gudstjeneste, amerikansk lotteri
og besøg af julemanden. Og ja, sådan er
det så også med de øvrige aktiviteter;
de er blevet faste traditioner. Vi er en
traditionsrig forening, og der sker ikke så
meget nyt. Det er jo både en fordel og en
ulempe, funderer Henrik.

Man bliver næsten helt forpustet. Det
lyder som en meget aktiv forening?
– Ja, vi har mange aktiviteter, smiler
Henrik. – Vores aktiviteter er dog
primært de samme. I november fejrer
vi fx altid foreningens fødselsdagsdag
og kombinerer det med julefrokost.
Mange af vores andre aktiviteter er

Midtjysk Døveforening
har også to klubber,
der fungerer med egne
bestyrelser og program. Det
er seniorklubben Heden og kortklubben
Whist.
Hvad har corona betydet for jeres
forening?
 Det har været forfærdeligt! Alle
foreninger er selvfølgelig ramt, men
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foreningsprofil
Den nuværende bestyrelse i Midtjysk Døveforening.

jeg synes, det har været rigtig svært.
Alting er blevet ændret. Mange
aktiviteter er blevet aflyst, og vores
generalforsamling blev først gennemført
i oktober – normalt afholder vi ellers
generalforsamling i marts.

coronarestriktioner må vi kun være 10
personer. Og som jeg fortalte, så kan vi
komme op på mange mennesker til de
større fester og arrangementer. Så det
er et stort problem for os, at festsalen
forsvinder.

 Vi har desværre ikke så meget kontakt
med medlemmerne under corona.
Hverken vores medlemmer eller os i
bestyrelsen er særligt digitale, så vi
har ikke haft onlinearrangementer,
som nogle af de andre foreninger har
haft. Til gengæld er formanden for
seniorklubben god til at holde kontakt
med medlemmerne og spørge til, om alle
er ok.

 Vi er også bekymrede, fordi vi mangler
unge aktive medlemmer. Vi har unge
medlemmer, men de kommer ikke i
foreningen. Og hvis ikke der er unge
medlemmer, så er der i princippet ingen
til at videreføre foreningen. Så generelt
synes jeg ikke, at det ser nemt ud med
fremtiden.

Corona har ramt alle hårdt, og
efterhånden drømmer vi vist alle
sammen om en normal hverdag uden
mundbind og afstand. Men hvordan ser
foreningens fremtid ud?

 Vores største drøm er at få en person
ansat med løn, sådan som nogle andre

 Fremtiden bekymrer vi os meget om,
siger Henrik og ser eftertænksom ud.
Fremtiden er usikker, det må jeg bare
sige. På flere måder. Der er selvfølgelig
corona, men det ser vi forhåbentlig
en ende på snart. Derudover er der
festsalen, som vi benytter til mange
arrangementer. Ejerforeningen har
besluttet at nedlægge festsalen og lave
den om til lejligheder. Så i fremtiden har
vi ingen festsal. Vores lokale i kælderen
er godkendt til 40 personer, og med
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Hvad drømmer I om som forening?

døveforeninger er begyndt at gøre.
På nuværende tidspunkt er det dog
umuligt for os. Måske vi kan gå sammen
med andre foreninger her i Jylland og
ansætte en person. At have en ansat
vil betyde, at det bliver nemmere
at strukturere foreningen og sikre
foreningens fremtid.
På den korte bane drømmer vi om en tid
uden corona – og så skal der være fest!
Griner Henrik. – Vi har fået 10.000 kr. af
DDL til at bruge på vores medlemmer.
Vi har ikke besluttet endnu, hvordan
pengene skal bruges. Når vi igen må
afholde medlemsaften, så tager vi det op
sammen med medlemmerne. Det er dem,
der bestemmer, hvordan pengene skal
bruges. Men en stor fest er bestemt en
mulighed, afslutter Henrik med et smil.

Midtjysk Døveforening blev
stiftet den 26. november 1929.
Foreningen har i dag 89
medlemmer.
Du kan læse mere om Midtjysk
Døveforening på http://
www.midtjyskdoveforening.
simplesite.com eller besøge
foreningens gruppe på
Facebook: mdf – midtjysk
døveforening Herning.

Castberggård Højskole
- Fyld 2021 med gode oplevelser

ss: Film og
Mastercla
fotografi
in
del ud af d
- Lær ny t,
.
re
d
spirer an
viden og in
ril
ag d. 11. ap
d
re
F
t:
r
ta
S
lj
g d. 18. apri
Slut: sønda

Vandretu
r
- Ø-hop ti
l Fanø. Ma
ndø
og Rømø
Star t: Man
dag d. 16.
aug
Slut: Freda
g d. 20. au .
g.

Natur og motion
- Ud under åben himmel
Start: Søndag d. 2. maj
Slut: Fredag d. 7. maj

Døves seniorhøjskole
- Udflugter, foredrag og
aftenaktiviteter
Start: Mandag d. 16. aug.
Slut: Lørdag d. 21. aug.

Se mere og tilmeld dig på

www.cbg-hojskole.dk

Rejsende Hø
jskole til
Bornholm
- Rundkirker,
rokkesten
og lækre råva
rer
Start: 31. maj
Slut: 6. junini

3xS: Stærke,
seje
seniorer
- For dig, der
har mod
på nye udford
ringer.
Start: Søndag
d. 6. juni
Slut: Fredag d
. 11. juni

MTB i det jyske
t og
- Kom og bliv udfordre
bliv bedre på MTB.
Star t: Fredag d. 23. april
Slut: Søndag d. 25. april

Kajak /SUB for kvinder
- En weekend på vandet
fuld af gode udfordringer.
Start: Fredag d. 11. juni
Slut: Søndag d. 13. juni

På Instagram kan du bestille
de mange flotte ting, vi laver
på Døves Aktivitetscenter…
vidste du det?

