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Kom og vær en del af

TEGNSPROGSFESTIVAL PÅ
CASTBERGGÅRD
Lør. d. 25. sep. 2021
En festival til tegnsprogstalende i alle aldre!
Vi skal lege med tegn, drømme med tegn, reﬂektere og udtrykke os
gennem forskellige workshops og foredrag.
Dagen er fyldt med inspiration kreativitet, sportsaktiviterer, socialt
samvær og vi slutter fejringen af med fest og spisning om aftenen.
Kom og vær med til at fejre vores allesammens tegnsprog!

Spændende workshops og korte boost-oplæg
Kreative værksteder
DiscGolf, klatrevæg, MTB og orienteringsløb
Inspiration, reﬂeksion og ekspression

Se mere og tilmeld dig på
www.tsfest2020.com
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Arbejdsmarkedet er et tilbagevendende tema i debatten om vores vilkår
og rettigheder. I dette nummer fortæller Jesper om sit karriereskifte fra
klejnsmed til landmåler. I dag har Jesper succes på arbejdsmarkedet –
ikke mindst takket være god sagsbehandling, der har sikret, at Jespers
rettigheder til tegnsprogstolk er blevet overholdt.
Døves rettigheder er også i fokus i hovedbestyrelsens arbejde. I samråd
med DDL’s ledelse er det blevet besluttet, at DDL i strategien for de
kommende år vil inddrage menneskerettighedsaspektet meget mere
i arbejdet for, at retten til tegnsprog hele livet kommer på relevante
dagsordener. Det kan du læse mere om i dette nummer.
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kort & godt

DDL’shotlinefår nyt opkaldssystem
Videosamtale

Tekst-Chat

Åben

Åben

Videochat med en frivillig rådgiver fra DDL
(Tegnsprog)

Chat med en frivillig rådgiver fra DDL (Tekst)

Start Videosamtale

Start Tekst-Chat

Åbningstider

Åbningstider

Mandag 19-21

Mandag 19-21

DDL’s hotline, hvor døve med forskellige udfordringer kan
ringe ind og få en snak med vores frivillige, holder stadig
åbent hver mandag i tidsrummet fra kl. 19-21. Hotlinen har
haft åben de sidste to år og har siden åbningen besvaret
mellem 50-75 opkald om året.

Hvis man fremover vil ringe til hotlinen, skal man blot gå ind
på DDL’s hjemmeside, hvor man klikker på et opkaldsikon
og kommer direkte igennem til hotlinen. Man kan stadig
vælge, om man ønsker at tale med den frivillige rådgiver på
tegnsprog, eller om man ønsker at chatte.

Indtil nu har døve kunnet ringe op til hotlinen via Skype.
Det har dog ikke været helt optimalt. Blandt andet fordi det
kun har givet mulighed for at modtage ét opkald ad gangen.
DDL har derfor søgt og fået penge til at indkøbe et nyt
opkaldssystem, som vi glæder os til at tage i brug.

Lige nu er vi i gang med at få det nye system på plads. Hold
øje med vores hjemmeside og Facebook. Vi er snart klar til at
præsentere hotlinens nye opkaldsmulighed.

Status på dansktegnsprog
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I 2020 gennemførte DDL en undersøgelse af dansk
tegnsprogs status for at få et overblik over, hvordan det
går indenfor områder som fx tilgængelighed, børn og
familier, dag- og botilbud, foreninger, undervisning og
forskning.

Vi vil gerne rette en varm tak til alle, der har medvirket
i undersøgelsen. Både jer, der beredvilligt har stillet
op til interviews, og jer, der har bidraget med skriftlige
kommentarer. Uden jeres mange bidrag og velvilje havde
det ikke været muligt at gennemføre denne undersøgelse.

Rapporten er primært tænkt som et arbejdsdokument,
der kan danne grundlag for det kommende arbejde i DDL.
Vi håber dog også, at rapporten kan være af interesse
for vores samarbejdspartnere – herunder de mange
medarbejdere, der arbejder indenfor døveverdenen.

Rapporten er tilgængelig på www.ddl.dk, hvor alle
interesserede kan downloade rapporten – enten afsnit for
afsnit eller som en hel, samlet rapport.
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kort & godt

Godsommertiljer!
DDL’s sekretariat holder lukket
i juli måned. Vi åbner op for
mail, Skype, telefon og sociale
medier igen den 2. august
2021.

Den 12. – 22. august 2021
er der WorldPride og
EuroGames i København.
Hvis du vil vide mere om
hvad der sker for døve, så kan du følge CPH2021Deaf
(facebook) eller cph2021deaf (instagram).

Døves Nordisk
Kulturfestival 2022
Hvert fjerde år afholdes Nordisk Kulturfestival for døve.
En festival fyldt med workshops, oplæg og festivitas med
mulighed for at mødes med døve fra hele Norden. Næste år
foregår festivalen i Stavanger i Norge. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen den 26.-31. juli 2022.
Du kan se det foreløbige program samt finde praktisk
information på www.dnkulturfestival2022.no. Du kan også
finde festivalen på Facebook under navnet: Døves Nordiske
Kulturfestival 2022.

Den 17.-19. juni 2021 er der folkemøde på Bornholm.
Grundet den aktuelle situation med coronavirus
vil Folkemødet foregå delvist digitalt. Der vil være
tegnsprogstolk ved udvalgte oplæg, workshops og
partiledertaler. Hold øje med vores facebookside for mere
information.

Tegnsprogs
festival
Til september afholder vi tegnsprogsfestival i
samarbejde med Castberggård. Det foregår
lørdag den 25. september 2021 og finder sted på
Castberggård. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Se mere på www.tsfest2020.com.
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nyt fra hovedbestyrelsen

Rettiltegnsprog - hele livet
DDL’s hovedbestyrelse fortæller denne gang lidt om arbejdet med at sikre os døve ret
til tegnsprog – hele livet.
DDL'shovedbestyrelse

Densværetid
Pandemien hænger stadig godt
fast i samfundet, både i Danmark
og resten af verden. Selvom
vaccinationsprogrammet i skrivende
stund er i fuldt sving, er det så som så
med lyspunkter i en krise, der har varet
i mere end et år. En krise som har kostet
både menneskeliv, arbejdspladser og
sociale relationer, da vi alle har været
mere eller mindre isolerede. Ingen er
gået ram forbi. Alle har vi været – og vil
i lang tid fremover være - påvirket af
coronaens jerngreb verden over.
Lyspunktertrodsalt
Skal vi se på de lyse sider, er én af
de store sejre, som DDL har opnået
det sidste år, at myndighedernes
pressemøder om corona er blevet
tegnsprogstolket. Det var kun de
første to-tre pressemøder, der var
uden tolkning, og det blev ændret med
en hurtig indsats. Siden er kvaliteten
af tolkningen blevet diskuteret, både
offentligt og internt. I foråret 2021 var
DDL med til at sikre, at pressemøder
som minimum benytter tolke, der har
tegnsprog som modersmål eller taler
tegnsprog på CEFR2-niveau. DDL
mener, det er en vigtig diskussion at
sikre, at tolkekvaliteten højnes.
DDLertilforsinemedlemmer
Med tolkning af informationerne
fra myndighederne har DDL sat
fokus på retten til tegnsprog. Retten
til tegnsprog som et anerkendt
modersmål i Danmark gælder for alle
døve, hele livet. Det er en menneskeret.
Og den bliver ikke overholdt.
Danmark har som nation tilsluttet sig
både Den Europæiske Unions charter
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og at nogle døve derfor har vanskeligt
om grundlæggende rettigheder (EUved at læse fx TV-udsendelsers
chartret) og FN’s Verdenserklæring om
undertekster samt e-mails eller breve
Menneskerettigheder og Handicapfra myndighederne.
konvention, der understreger, at
døve har ret til tegnsprog. HovedDDL har erfaret, at oplysninger
bestyrelsen er derfor tilfredse med,
om corona på Sundhedsstyrelsens
at myndighederne er på vej til at tage
hjemmesider er oversat til arabisk,
denne – vores - menneskerettighed
bosnisk, engelsk,
alvorligt. Men
farsi, kurdisk, lettisk,
hverken vi eller
litauisk, polsk,
myndighederne
I de kommende
rumænsk, somali,
kan endnu hvile på
år vil mennesketigrinya, tyrkisk,
laurbærrene.
ukrainsk og urdu.
rettighedsaspektet
Og det hylder vi
Menneskerettighed
blive mere tydeligt
bestemt. Vi skal
lokalt,nationaltog
i kommunikationen
være stolte af, at vi
internationalt
lever i et samfund,
Den øgede interesse
fra DDL.
der tilgodeser hele
for og anerkendelse
14 fremmedsprog og
af tegnsprog som
udgiver information
et selvstændigt og
for at skabe tryghed og viden blandt
anerkendt sprog har medvirket til, at
dem, som ikke har dansk skrift- og
hovedbestyrelsen og DDL’s ledelse
talesprog som modersmål.
i strategien for de kommende år vil
inddrage menneskerettighedsaspektet
Men hvad med os, der har dansk
meget mere i arbejdet for, at retten
tegnsprog som modersmål? Har vi ikke
til tegnsprog hele livet kommer på
ret til tryghed og lige information?
relevante dagsordener. Allerede nu er
DDL i god kontakt med flere kommuner
Det kan og skal ikke være en
og ministerier, hvor vi sørger for, at
undskyldning, at kommunikationsdøve tages med i beregningen efter
ansatte i relevante myndigheder
gældende menneskerettigheder og
ikke kender til, at tegnsprog er et
får samme information, vejledning og
selvstændigt sprog. DDL’s hovedservice som alle andre i samfundet. Det
bestyrelse anser den manglende
manglede da bare.
information som et klart brud på vores
menneskerettigheder. Desværre skulle
Desværre oplever vi, at mange ikke
der en coronapandemi til for at kunne
kender til den menneskerettighedssætte reel fokus på overtrædelsen.
bestemte passage i lovgivningen om,
at informationer fra kommuner og
For det er jo ikke kun i denne
myndigheder også skal udgives på
sammenhæng, at døve ikke har
tegnsprog. Mange ved heller ikke, at
samme vilkår. Igen og igen hører
dansk tale- og skriftsprog ikke kan
DDL fra medlemmer og foreninger,
sammenlignes med dansk tegnsprog,

nyt fra hovedbestyrelsen
som hverken får information eller
tegnsprogstolkning. Både i Danmark og
resten af verden opleves det, at døves
rettigheder ikke overholdes.
Dettættesamarbejdestyrkes
I DDL arbejder vi tæt sammen med
vores 19 medlemsforeninger, vores
nordiske og europæiske partnere
og vores partnere i udviklingslande,
hvor retten til tegnsprog endnu ikke
er helt så stadfæstet som i Danmark.
Det betyder blandt andet, at al den
viden, som DDL indsamler blandt vores
medlemmer – både udfordringer og
triumfer - bruges i arbejdet med at
styrke retten til tegnsprog i Danmark
og resten af verden.
Nogle mener, at tegnsprog om mindre
end 100 år ikke længere er et sprog,
der tales af mere end en lille håndfuld
mennesker i Danmark. Tilsvarende nok
også få mennesker i resten af verden.
Som mange dog ved, er det meget
svært at spå – især om fremtiden. I DDL
ser vi egentlig heller ikke 100 år frem,
men satser på her og nu. Det er nemlig
desværre stadig sådan, at retten til
tolkning ikke overholdes. Selvom det er
en menneskeret.

Hovedbestyrelsen og DDL’s ledelse
har derfor valgt at satse mere på at
udbrede kendskabet til menneskerettighederne uden at gå på kompromis
med de mange andre spændende
opgaver, der løses i sekretariatets
daglige arbejde. Men i de kommende år
vil menneskerettighedsaspektet blive
mere tydeligt i kommunikationen fra
DDL, da hovedbestyrelsen og ledelsen
er sikre på, at vi med ny retning også
som menneskerettighedsorganisation
kan ramme bredt og sætte flere
pletskud ind i debatten. Til gavn lokalt,
nationalt og internationalt.
Hvilkenorganisationervisånu?
DDL er først og fremmest en
interesseorganisation. Som sådan
varetager vi primært medlemsforeningernes interesser og arbejder
fokuseret på at forbedre vilkår og lige
muligheder. Som handicaporganisation
står DDL stærkt i et fællesskab med
andre organisationer, som er samlet
under Danske Handicaporganisationer.
Derigennem opnår vi fokus på områder,
som vi i fællesskab med fx FDDB og
andre gerne vil kæmpe fælles for.

handicaporganisation ikke står lige
så stærkt, som vi kunne ønske. Ved
også at give næring til rollen som
menneskerettighedsorganisation står
vi med en ny stemme i et lidt bredere
politisk landskab og med en måske
lidt tungere vægt i skålen. Brud på
menneskerettigheder er en alvorlig sag,
som kun de færreste ønsker at blive
associeret med.
Derfor tror vi, at vi som
interesseorganisation med indsatser
både for vores medlemsorganisationer
og den enkelte borger, som
handicaporganisation sammen med
andre i sektoren og endelig som
menneskerettighedsorganisation
lokalt, nationalt og internationalt vil stå
meget stærkt de kommende år.
Hovedbestyrelsen ønsker under alle
omstændigheder, at DDL forbliver
den relevante aktør, som ufortrødent
fortsætter indsatsen med at sikre
ordentlige og værdige forhold for døve,
den bedste kvalitet i tolkningen samt at
fastslå med 7-tommersøm, at alle, der
har behov for det, har ret til tegnsprog
- hele livet.

Men vi må også erkende, at
der er områder, hvor vi som

HvemsidderiDDL’shovedbestyrelse?

Lars Knudsen,
landsformand

Michael Olesen,
næstformand

Nathalie Hein

Ole RønneChristensen

Christina
Hausgaard

André
Kobberholm

Sarah Lind

Janne Boye
Niemelä

1. suppleant:
Frederik Olsen

Lea H. Hyldstrup

2. suppleant:
Bent Brøndum
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verdensrapport omhørelse

Hvor kommer den
negativeholdningtil
tegnsprog egentlig fra?
Den 3. marts 2021 er for længst skrevet ind i historiebøgerne; dagen, hvor
verdenssundhedsorganisationen WHO udgav den første rapport på høreområdet
nogensinde. I den 252 sider lange rapport står der sort på hvidt, at tegnsprog ikke
skader børn.
VickieMølgaardMadsen

World Health Organization, bedre
kendt som WHO, vedtog i 2017, at
der skulle udarbejdes en rapport på
høreområdet. Den vil blive den første
af sin slags.

Foto: World Federation of the Deaf

WHO inviterede partnere fra hele
verden til at deltage i arbejdet: læger,
audiologier, døve, hørehæmmede, CIbrugere, producenter af høreteknisk
udstyr, forskere, brancheforeninger,
lægeforeninger, forældreforeninger og
mange

flere. I alt har WHO
samlet i omegnen
af 250 personer til
at hjælpe med at
udarbejde den første
verdensrapport
på høreområdet
nogensinde.

– Vi nåede
meget hurtigt til
enighed om, at
det ikke handler
om antal decibel
eller sygdomme
– det handler om
kommunikation.

Kasper Bergmann
er vicepræsident
i verdens
døveforbund, World
Federation of the
Deaf (WFD). Som
repræsentant for WFD har Kasper,
som den eneste døve, været med i
WHO’s arbejdsgruppe gennem
de seneste 4 år. Og det er
ikke småting, som Kasper og
arbejdsgruppen har fået med i
rapporten.

Kommunikationerkernen
Arbejdet med rapporten har
været længe undervejs. - Vi
har haft utroligt mange møder
hos WHO i Geneve, fortæller
Kasper. – En gang om året har vi
alle været samlet, og yderligere
2-3 gange om året i mindre
arbejdsgrupper på 40-50 personer.
I starten handlede det meget om at
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få principperne for
rapporten på plads. Vi
nåede meget hurtigt
til enighed om, at
det ikke handler
om antal decibel
eller sygdomme
– det handler om
kommunikation.
Dét er den største
udfordring, når vi
taler om høretab,
fortæller Kasper.

Foruden
kommunikation har arbejdsgruppen
lagt stor vægt på at se på det
individuelle menneske fremfor at se
mennesker som værende ens. - Det kan
godt være, at to personer har samme
grad af høretab, men de bruger deres
hørerest forskelligt. Det er vigtigt, at
der er tilbud til at alle slags behov og
ikke kun standardløsninger. At vi har
fået det anerkendt, er kæmpestort.
Rettighederellerforskning?
WHO arbejder forskningsbaseret,
og det er også kommet til udtryk
under arbejdet med rapporten. Når vi begyndte at tale om FN’s
handicapkonvention og rettigheder,
så var de ikke særligt interesserede.

verdensrapport omhørelse
De vil tale forskning – hvad virker,
og hvad virker ikke. Det har tvunget
os til at tænke mere strategisk og
være mere forskningsbaseret i
vores argumentation. Det hjælper
ikke noget at slå i bordet og råbe, at
vi har ret til det ene og det andet.
Ingen gider at høre på den slags. I
stedet for har vi stille og roligt talt
om forskellige områder og samtidig
henvist til handicapkonventionen.
På den på måde har vi fået flere ting
igennem. Adgang til rehabilitering
er super vigtigt. Og det står sørme
også i handicapkonventionen. Så var
WHO pludselig mere lydhøre overfor
rettighedsperspektivet. Ad den vej fik
vi flere ting igennem.
Hvorforerdetsåvigtigtatsnakke
rettigheder?
- For mig er det utrolig svært at snakke
om døvhed og høretab uden at snakke
om rettigheder. Vi kommer fra så
forskellige verdener. Det er utopi at tro,
at vi kan skabe så meget forståelse, at
vi kommer igennem med vores ønsker
bare ved at tale varmt om fx tegnsprog.
Taler vi derimod om rettigheder, så
er det noget helt andet. Det er ikke
bare mig, der ønsker noget, nej – FN’s
handicapkonvention dikterer faktisk
mine rettigheder som menneske. Dem
vil og skal jeg da ikke gå på kompromis
med.

i tegnsprog. Rettigheder er vigtige,
fordi de handler om, hvordan det burde
være. Derfor er det så utrolig vigtigt at
tale om rettigheder.
Arbejdsgruppen har ikke fået alle
deres ønsker opfyldt, men som Kasper
siger: - Vi har fået mange gode ting
med i rapporten.
Synlighedskaberforståelse
Kasper har naturligvis haft
tegnsprogstolk med til møderne, og
det har haft en uventet effekt. – Jeg
synes, vi har opnået overraskende
meget bare ved at være til stede.
Det har skabt synlighed på
tegnsprog og tegnsprogstolkning.
Og synlighed er i høj grad med til
at skabe forståelse. I pauserne
har der været den sædvanlige
smalltalk og de nærmest
obligatoriske spørgsmål om
alt fra tolkenes uddannelse til,
om tegnsprog er internationalt og så
videre.

– Det har virkelig været positivt.
I sådan et forum er det nærmest
ubetaleligt at få taletid om noget så
vigtigt som døve og tegnsprog. Det
er jo i bund og grund det klassiske
oplysningsarbejde. Mange af de
mennesker, jeg har mødt under
møderne, kommer fra lande, hvor man
ikke har uddannede tegnsprogstolke,
og/eller tolkekvaliteten er meget dårlig.
Kasper fortsætter: - En anden utrolig
Og dårlige tegnsprogstolke skaber
vigtig ting er, at forskning ofte er
dårlige oplevelser. ”Vi må hellere give
betalt. Og når der er penge på bordet,
dig høreapparat eller CI og håbe på, at
så er der også interesserer på spil. At
det virker”, nærmest sukker Kasper.
fremme den slags interesserer har intet
– Men nu; se, hvor godt det fungerer
med rettigheder at gøre. Det samme
her med gode tolke!
kan man sige om
Så det har virkelig
forskningsresultater.
været en stor succes
Evidens er ikke lig
- For mig er det
med synlighed til
med rettigheder. Der
møderne. Gruppen
er fx meget forskning
utrolig svært at
af tegnsprogstalende
på AVT-området
snakke om døvhed
er i det store billede
(høre-tale-terapi,
meget lille, men vi er
red.), men vi har
og høretab uden
her!
altså stadigvæk ret
at snakke om
til tegnsprog, selvom
rettigheder.
Nu er det ikke, fordi
der er meget mere
det alt sammen har
forskning i AVT end

WORLD REP
ON HEARINORT
G

Her
finderdurapporten
Du kan finde rapporten på
DDL’s hjemmeside. Vi arbejder
i øjeblikket på at få udvalgte
kapitler af rapporten oversat til
dansk og dansk tegnsprog.

været fryd og gammen, men selv med
uenigheder har der været en god tone i
debatten og til møderne.
Kasper fortæller om et par pudsige
møder med læger, der har haft dårlige
oplevelser med højtråbende og
ekstreme døve. – Det har været lidt
sjovt. Pludselig opdagede de, at hov!
Døve er jo faktisk helt fornuftige;
man kan faktisk tale med dem og
udveksle holdninger! Kasper griner let
overbærende.
- Det er igen det strategiske. Jeg har
arbejdet med døve/hørende i mange år,
og noget af det vigtigste i den her type
arbejde er at lytte til hinanden. Og det
synes jeg virkelig, vi har været gode til.
Vi har bestemt ikke altid været enige,
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Foto fra et af de mange møder i
arbejdsgruppen. Privatfoto.

men vi har lyttet og haft respekt for
hinanden. Hele vejen rundt.
Kasper holder en lille kunstpause, inden
han fortsætter: - Og så har jeg jo også
lært at vælge mine kampe. Det er måske
kommet med alderen, ler han og bliver
straks alvorlig igen. – Nogle er måske
uenige i min tilgang, men jeg har droppet
at være firkantet og stå fast på alting.
Nogle gange har jeg været nødt til at
trække på skuldrene og sige: pyt med
det. Også når jeg indimellem har hørt
nogle helt obskure ting. Men det har
været nødvendigt for at holde fokus. Og
mit fokus har været på tegnsprog.
Det har givet pote i en sådan grad, at
selveste WHO nu skriver, at tegnsprog
ikke skader børns udvikling, men at
tegnsprog derimod er nødvendigt for
døve børns alderssvarende udvikling
med henvisning til forskning. Det er
ikke bare stort. Det er kæmpestort.
Ingendøvrollemodel
At talesprog generelt set stadig er det
herskende ideal, kom tydeligt til udtryk
under møderne i arbejdsgruppen.
Under første møde blev der lavet en

12
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lille præsentationsrunde, og som en
lille isbryder skulle man udover sit navn
også nævne ens yndlingssang. Kasper
grinte lidt for sig selv, fandt en sang
frem fra gemmerne og ventede til, det
blev hans tur.

top” som sin yndlingssang. Kasper
kommer fra en døv familie, så de synger
sammen på tegnsprog. Døve kan også
synge og få adgang til den danske
sangskat. Men her var der ingen våde
øjne blandt de øvrige, fortæller Kasper
med et skævt smil.

Inden da kom turen til en kvinde, som
- Noget tilsvarende skete i pauserne. En
fortalte, at hendes yndlingssang var
kvinde med CI deltog i arbejdsgruppen.
en sang, som hendes egen mor havde
Hun er vokset op som enkeltintegreret
sunget for hende, da hun var barn. Så fik
og taler, men er afhængig af fx tekster
kvinden selv en datter og havde glædet
for at kunne følge med. Alligevel stod
sig til at videregive sangen. Men hendes
folk nærmest i kø i pauserne for at
datter var døv. Og for mange hørende
rose hende. Der var
er det en stor sorg
ikke grænser for,
at få et døvt barn.
hvor inspirerende og
Det var det også
– Hvad med mig?
fantastisk hun var –
for denne kvinde. Jeg er også fuldt
en rigtig rollemodel.
Men hendes datter
integreret,
jeg
er
Det blev jeg godt
fik CI og lykken
nok lidt knotten over
var gjort; nu kunne
højtuddannet og
bag mit brede smil.
moren fremføre
taler flere (tegn)
Hvad med mig? Jeg er
sin yndlingssang
også fuldt integreret,
for datteren. Der
sprog flydende. Er
jeg er højtuddannet
var ikke et øje tørt i
jeg ikke også en
og taler flere (tegn)
arbejdsgruppen.
rollemodel og en
sprog flydende. Er
jeg ikke også en
Det blev Kaspers tur,
inspiration?
rollemodel og en
og han nævnte ”Højt
inspiration? Kasper
fra træets grønne

verdensrapport omhørelse

smiler overbærende ad episoden. – Det
er imponerende, når døve og andre
handicappede gør noget, der er på
majoritetens præmisser. Udvikling af
talesprog er åbenbart det altafgørende.
Den holdning er så udbredt, og det kan
jeg ikke lave om på. Så jeg siger: pyt
med det. Men interessant er det.
Dennegativeholdningkommerikke
fralægerne
Med ovenstående scenarier frisk i
hukommelsen skulle man tro, at der
blandt arbejdsgruppen ville være en
negativ holdning til tegnsprog. Men
det var der ikke. Og det overraskede
Kasper. – Inden vores møder var jeg
nok lidt på mærkerne og en smule
forudindtaget. Debatten om CI
og tegnsprog har jo været enormt
stor. Men alle var venlige og åbne
mennesker. Jo, der var stor uvidenhed.
Men jeg blev lyttet til, og min holdning
blev respekteret: ”Tegnsprog støtter
talesprogsudviklingen, hvis det sker
i barnets tidlige leveår. Forskningen
viser det.” Og det blev taget seriøst.
- I det hele taget var der en positiv
holdning til tegnsprog. Så man kan

10-20 år, men en helt ny rapport, tror
undres; hvor kommer den negative
Kasper ikke på. Der er da også nok at gå
holdning fra? Den kommer ikke fra de
i gang med.
professionelle, som
jeg har mødt hos
- Nu begynder
WHO. Forskningen
– Hvorfor er der så
rugbrødsarbejdet.
er også positiv.
meget modstand
Rapporten skal
Blandt os døve er den
omsættes til
positiv. Så hvor er det
mod tegnsprog?
konkrete værktøjer,
holdningsændringen
så den kan bruges
sker? Hvorfor er der
til fx at kæmpe for
så meget modstand
tegnsprogstilbud og tidlig intervention,
mod tegnsprog?
så døve ikke kommer sprogligt
bagud. Der er mange konkrete ting i
Især i Danmark har vi skabt en
rapporten, som får stor værdi for det
kunstig opdeling mellem dem, der
handicappolitiske arbejde i hele verden.
taler tegnsprog, og dem, der ikke taler
- Alene det, at WHO siger, at tegnsprog
tegnsprog. – Hvorfor egentlig? Man kan
ikke skader, har en kæmpe politisk
sagtens både have CI eller høreapparat
værdi, siger Kasper.
og tale tegnsprog. Hvem har skabt den
opdeling med enten eller? Hvor sker
FN’s handicapkomité har skældt
holdningsændringen? spørger Kasper.
Danmark ud for manglende tilbud til
Svaret kommer ikke, men blæser sagte
døve børn. - Nu fremhæver også WHO
i vinden.
vigtigheden af tilbud på tegnsprog
til døve børn. Det er fantastisk og
Frarapporttilhandling
viser, hvor vigtigt det internationale
WHO-rapporten ”Verdensrapport om
samarbejde er, afslutter Kasper,
hørelse” er udgivet, og den er så stor
som har været med til at få begge
og har krævet så meget arbejde, at der
landvindinger igennem.
næppe kommer en ny rapport igen.
Der kommer måske en opdatering om
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internationalt samarbejde

Fra Jordan til Jylland
DDL har en stærk tradition for internationale projekter og samarbejder. I foråret 2021
har der været særligt fokus på Jordan, og på DDL’s sekretariat har vi haft glæde af de
to jordanske studerende Asem Khaled Rafae Zreiq og Mohannad Hisham Aljammal.
Men hvad laver de egentlig i Danmark – og hvad laver DDL i Jordan?
VickieMølgaardMadsen

Over 10 millioner mennesker. Så
mange bor der i Jordan, som ligger i
Mellemøsten og grænser op til Syrien,
Palæstina, Vestbredden, Irak og
Saudi-Arabien. En stor del af Jordans
indbyggere er flygtninge fra nabolandet
Syrien. Jordan har taget imod mere end
662.000 registrerede flygtninge fra
Syrien. Det er et tal, der kan vise sig at
være markant højere, hvis man tæller
alle ikke-registrerede flygtninge med.
Derudover bor der over to millioner
palæstinensiske flygtninge i Jordan.

14
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Næsten en tredjedel af indbyggerne
bor i hovedstaden, Amman. Jordan
er med andre ord et helt andet land
i en helt anden situation end vores
lille Danmark med knap 6 millioner
indbyggere og langt færre flygtninge.
Stærktdøveforbundgennem
uddannelse
For et par år tilbage i 2018 rejste DDL’s
projektleder, Kasper Bergmann, til
Jordan. Han var afsted som en del af
en forundersøgelse til et kommende

projekt i landet. Jordan havde på
daværende tidspunkt ikke noget
nationalt døveforbund. I stedet var der
mange mindre døveforeninger spredt
rundt i landet. Som i mange andre lande
er døves vilkår og muligheder i Jordan
ringe.
Efter en vellykket forundersøgelse
startede DDL senere i 2018 et nyt
projekt i Jordan. Et af målene med
projektet var at få etableret et
døveforbund i samarbejde med landets

internationalt samarbejde
døve. Det lykkedes allerede et år
senere i 2019, hvor Jordan Federation
of the Deaf (JFD) så dagens lys.
Etableringen af et døveforbund har
været en stor milepæl. Nu er fokus
på at styrke døveforbundet. Det sker
gennem uddannelse. I 2017-2018
var Madji Yaghi på et internationalt
kursusforløb, Frontrunners, på
Castberggård. Her lærte han blandt
andet om håndtering af konflikter og
diskrimination. Madji arbejder i dag
som DDL’s lokale projektleder i Jordan.
I 2020 søgte DDL sammen med
JFD Handicappuljen under Danske
Handicaporganisationer om støtte
til at kunne sende yderlige to unge
døve ledere på Frontrunners. Det blev
godkendt. I alt 12 personer fra Jordan
ansøgte om de eftertragtede pladser
hos Frontrunners. Det blev Mohannad
og Asem, der blev de heldige udvalgte,
på baggrund af en ansøgningsproces
med blandt andet interviewsamtale.
I september sidste år kom de derfor
til Danmark og blev indlogeret på
Castberggård i
Jylland.

lavt niveau, fortæller Asem. Mohannad
nikker genkendende: - Jeg har samme
oplevelse. Skolerne i Jordan er
opdelt, så der er skoler for hørende,
hørehæmmede og døve. Mine forældre
ville gerne, at jeg gik på en skole for
hørehæmmede og samtidig fik adgang
til tegnsprog. Derfor blev kompromiset
en skole for hørehæmmede, som var
bedre end døveskolerne.

Mohannad har siden læst kunst og
design på universitetet i Amman. På
Frontrunners går
han på medielinjen
og lærer at arbejde
–
Vi
lever
i
et
med medier i
Dårligadgangtil
organisatorisk
tegnsprogogskole
informationssammenhæng.
Asem og Mohannad
samfund – det er
Asem har efter endt
kendte ikke hinanden,
skolegang været
inden de kom til
bare ikke for døve.
meget engageret
Danmark. De havde
i frivilligt arbejde
blot set hinanden en
i Jordan, hvor
enkelt gang i Jordans
han har været involveret i de lokale
hovedstad, Amman. I forbindelse med
døveforeningers organisering.
forberedelserne til deres ophold i
Danmark fik de dog mere kontakt med
Praktiskvidenogerfaring
hinanden, og i dag er de to gode venner.
Uddannelsen på Frontrunners
giver Mohannad og Asem bedre
Asem er vokset op i Jordan, imens
forudsætninger for at tage aktiv del i
Mohannad er vokset op i Saudi-Arabien
projektarbejdet i Jordans døveforbund,
med sin jordanske familie og er siden
når de vender hjem. Og det er blandt
flyttet tilbage til Jordan. De har begge
andet derfor, de er kommet til
to gået på både hørende skoler og
Danmark. Som en del af uddannelsen
døveskoler.
på Frontrunners var de desuden i
foråret i fem ugers praktik på DDL’s
- Døveskolerne i Jordan er ikke særlig
sekretariat i Brohusgade.
gode. Materialerne egner sig ikke til
døve, og de er desuden på et alt for

Asem fortæller: - At skulle i praktik
er helt for nyt for mig. Jeg blev spurgt
om, hvad jeg gerne ville arbejde med i
praktikperioden, og jeg kunne næsten
ikke tro det. Hvad jeg har lyst til? Jeg
har drømt om det her; det er næsten
helt uvirkeligt overhovedet at have
fået denne her mulighed! Asem smiler
stort og fortsætter så: - Jeg er især
interesseret i lære mere om, hvordan
vi kan få et stærkt døveforbund og
samtidig sikre økonomisk støtte og
stabilitet.
Mohannads interesserer er på
kommunikationsområdet. – Jeg
mangler praktisk viden om, hvordan
man gør. Det får jeg mulighed for at
arbejde mere med her i Danmark –
både på Frontrunners og på DDL,
og det er jeg så taknemmelig for.
Jeg lærer fx mere om, hvordan man
kan kommunikere budskaber ud, og

Frontrunners
Kursusforløb Frontrunners
strækker sig over ni måneder
og er særligt tilrettelagt for
døve. Der bliver undervist på
internationalt tegnsprog. På
Frontrunners arbejder man
med tegnsprog og døves kultur,
ledelse (organisationsarbejde),
projektledelse, menneskerettigheder, FN’s Handikapkonvention og kommunikation.
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og Asem skal blandt andet undervise
i og arbejde indenfor områder med
ledelse (herunder projektledelse),
informationsarbejde samt lobby- og
interessevaretagelse. Og det er noget,
de glæder sig til.
- Jeg er meget inspireret af døve
i de nordiske lande. I arbejder
meget struktureret og målrettet i
døveforbundene. Jeg glæder mig til at
arbejde meget mere med vores praksis i
Jordan. Og jeg glæder mig til at lære fra
mig. Det er vigtigt at skabe mere viden
blandt døve, siger Asem.

hvordan man laver kampagner og
oplysningsarbejde.
Og oplysningsarbejde er der brug
for. Som i mange andre lande er der
også i Jordan stor uvidenhed om døve
og tegnsprog, selvom der vurderes
at være over 30.000 døve i Jordan.
De største udfordringer for landets
døve relaterer sig til tolkeområdet og
tilgængelighed. På den måde ligner
Jordan mange andre lande – også
Danmark.
- I Jordan er der kun betalt
tegnsprogstolk på meget få områder.
Fx hvis du skal i retten, eller hvis du går
på en statslig uddannelsesinstitution.
Men alt derudover kræver, at du selv
betaler, fortæller Asem. Og det er dyrt.
Arbejdsløsheden blandt døve er høj, og
de døve, som har arbejde, er ofte ansat
i lavere stillinger til en tilsvarende lav
løn. Det skaber utrolig dårlige vilkår for
landets døve.

at vi kan komme dertil, må vi skabe
mere tilgængelighed. Døve skal have
adgang til informationer. Alt er tekst og
lyd. Vi lever i et informationssamfund
– det er bare ikke for døve. Det er
blevet endnu mere tydeligt under
coronapandemien, hvor døve ikke får
samme informationer som hørende.
Det kan være fatalt.
Mohannad fortsætter: - Vi skal have
mere tilgængelighed. Og bedre
døveskoler med tegnsprog. Døve skal
uddannes. De skal have viden. Og
hørende har brug for viden om os døve.
På DDL’s sekretariat har Asem
og Mohannad både arbejdet
sammen og hver for sig i kraft
af deres forskellige fokus på
henholdsvis organisationsarbejde og
kommunikationsarbejde. I slutningen af
april endte praktikken, og de tog tilbage
til Castberggård. I maj måned sluttede
kursusforløbet på Frontrunners, og
Mohannad og Asem er nu rejst tilbage
til Jordan.

Tilgængelighedervejenfrem
Mohannad og Asem drømmer om
et samfund, hvor
døve er ligestillet
med hørende – et
- Jeg er meget
samfund, hvor det
inspireret af døve i
ikke bliver anset
de nordiske lande.
som unormalt at
være døv. – Men for
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I Jordan skal de bruge
deres nye viden
og kompetencer
til at arbejde med
at styrke JFD’s
arbejde på centrale
områder. Mohannad

Mohannad nikker: - Jeg er meget
enig. Empowerment blandt døve –
altså at styrke døve til at klare deres
egen situation - er så vigtigt, hvis vi
skal kunne ændre døves vilkår og
muligheder i samfundet. Jeg glæder
mig helt utrolig meget til at fortsætte
arbejdet i Jordan.
Mohannad og Asem skal ifølge planen
tilbage og arbejde i JFD. Det bliver
spændende at følge udviklingen i
Jordan.

Hjælposmedat
hjælpeandre
DDL arbejder lokalt, nationalt og
internationalt. Det gør vi, fordi
vi tror på, at det døve fællesskab
bedst styrkes gennem
samarbejde - samarbejde på
tværs af byer, kommuner,
landsdele og grænser. Send din
støtte allerede i dag. Mobilepay
på 18445 og skriv Jordan i
emnefeltet.

DDLiJordan
Du kan læse mere om DDL’s
internationale samarbejde på:
www.ddl.dk.

DG El-service A/S

DØGNVAGT: Ring på tlf. 38 33 70 72
Strandlodsvej 16 . 2300 København S
kontor@dg-elservice.dk . www.dg-el.dk

Snedkervej 17 • 6710 Esbjerg V
Telefon 7515 2222 • Telefax 7611 7744
post@saedding-revision.dk • www.saedding-revision.dk
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Lykkener
atvære
landmåler!
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succes på arbejdsmarkedet
I hvert fald hvis man spørger Jesper Vingum Vestergaard. Smilet er stort, og øjnene
lyser, når Jesper fortæller om sit arbejde hos landinspektørfirmaet LE34 i Aarhus.
Vejen dertil har dog ikke været ligeud, men Jesper er en fighter, der ikke helmer, før
han er i mål.
VickieMølgaardMadsen

LisbethHolten

Det lå ikke i kortene, at Jesper skulle
være landmåler.
Jesper er vokset op i Horsens og har
gået på Fredericiaskolen som barn og
senere på efterskole på Nyborgskolen,
ligesom mange andre døve. Han mindes
en uddannelsesmesse, hvor han så
uddannelsen til landmåler, men han
slog det hen. Ikke mindst fordi hans
daværende studievejleder vurderede
ham ikke-egnet til HF og gymnasium. –
Det var jeg jo nødt til at stole på, men
selvfølgelig ramte det mig, fortæller
Jesper.
Jesper tog i stedet for en
erhvervsuddannelse. - Da jeg var
færdig på Nyborgskolen, tog jeg til
Odense og startede på teknisk skole
for at blive klejnsmed. Jeg har faktisk
arbejdet som klejnsmed i 13 år! Så kom
finanskrisen, og jeg blev fyret. På det
tidspunkt var jeg samtidig blevet mæt
af arbejdet som klejnsmed. Arbejdet
foregik ofte indenfor i store mørke
haller. Jeg ville ud!
Jesper gik i tænkeboks. Imens
arbejdede han som støttelærer i en
specialklasse og var ansat som vikar. Da
han var færdig med vikariatet, gik han i
gang med at undersøge sine muligheder
og blive klogere på, hvad han egentlig
godt kunne tænke sig at arbejde med i
fremtiden. – Jeg ville gerne udfordres
og have en ny uddannelse, fortæller
Jesper.
’Jeggiverikkeop’
Studievejlederens ord fra gamle dage lå
i baghovedet, men Jesper er ikke typen,
der giver op: - Jeg kæmper, og jeg tror
på mig selv. Jeg kan godt! Jesper vidste
bedre end studievejlederen, og efter
jobbet som støttelærer ville han i gang

med at læse til maskinmester. Han skulle
dog bestå en adgangsgivende prøve,
som krævede en del studier. Med en stor
tro på sig selv og opbakning fra familien
startede Jesper som voksen med at læse
til den adgangsgivende prøve.
- Jeg fik at vide, at det kunne
sammenlignes lidt med HF, men at det
her var komprimeret til et halvt år.
Det var hårdt arbejde med konstante
opgaver og afleveringer. Puha, siger
Jesper med et skævt smil. – Jeg bestod
adgangsprøven, og så var jeg klar til at
gå videre. Jesper holder en lille pause,
inden han fortsætter: - Men jeg kunne
mærke, at maskinmester alligevel ikke
var det rigtige for mig. Uddannelsen
tager fire år, og jeg har også to børn at
tænke på.

Også arbejdet som landmåler passede
Jesper godt, og han fortæller med stor
entusiasme om udviklingen indenfor
faget. Hvor man tidligere var to
personer om at måle, så foregår meget
arbejde i dag alene i selskab med en
robot. –Det er et måleapparat, som
simpelthen følger mig, i stedet for at
man er to mand på stedet. På fagsprog
kalder man den en ’totalstation med
kontroller’. Robotten sender data
direkte til en computer og herefter
videre til kunden. Det er supersmart
med de teknologiske muligheder i
dag. Så jeg havde ærligt talt ingen
bekymringer om, hvordan jeg skulle
kunne varetage arbejdet som landmåler
med tegnsprogstolk. Det skulle siden
vise sig at være den helt rigtige tilgang.
Her fem år senere er jobbet som
landmåler stadig et drømmejob.

Jesper tog igen kontakt til en
Uopfordretansøgninggavpote
studievejleder. - Vi talte om forskellige
Efter endt uddannelse sendte Jesper en
muligheder for mig. Den ene var at
uopfordret ansøgning til LE34, som er
blive landmåler. Og jeg kunne med
Danmarks største landinspektørfirma
det samme mærke; det er dét her,
med afdelinger i hele
jeg vil. Jobbet som
Norden – herunder
landmåler foregår
flere afdelinger i
ofte alene, man
- Jeg mødte min
Danmark.
skal være god til
nuværende chef,
IT og være glad for
og han var meget
- Jeg blev ret hurtigt
naturen. – Det passer
indkaldt til samtale.
perfekt til mig! siger
afslappet og var
Jeg var lidt usikker
Jesper.
sådan lidt: ’Nårh jo,
på, om de var klar
over, at jeg er døv.
Jesper var på
jeg ved godt, at du
Jeg havde skrevet
daværende tidspunkt
er døv’, men gjorde
det som en lille
midt i 30’erne og
ikke noget stort
bemærkning i min
havde familie med to
ansøgning, men
børn. At uddanne sig
nummer ud af det.
havde de nu faktisk
til landmåler tager
læst det? Den høje
to år. – Det føltes
arbejdsløshed blandt
mere rigtigt for mig
døve havde også gjort indtryk på
at blive landmåler, og samtidig passede
Jesper. Han var nervøs inden samtalen,
uddannelsen bedre ind i mit familieliv
men det var der slet ingen grund til
med børn.
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succes på arbejdsmarkedet
at være: - Jeg mødte min nuværende
chef, og han var meget afslappet og
var sådan lidt: ’Nårh jo, jeg ved godt, at
du er døv’, men gjorde ikke noget stort
nummer ud af det. Jesper var lettet.

hvad det vil sige at være døv, forklarer
Jesper og fortsætter: - I dag ser de mig
som deres andre kollegaer. Vi er på lige
fod. Det er fedt, siger Jesper med et
stort smil.

Samtalen gik godt, og allerede næste
dag blev Jesper tilbudt arbejde.
– Han sagde, at det var en utrolig
flot ansøgning. Han havde også
kontaktet min tidligere underviser på
landmåleruddannelsen, som varmt
anbefalede mig. Jesper smiler stort.
Med god grund. Firmaet manglede
faktisk slet ikke landmålere på det
tidspunkt, men valgte alligevel
at ansætte Jesper grundet hans
kompetencer.

Jesper har i dag tegnsprogstolk hver
formiddag frem til cirka frokosttid. Han
starter hver dag fysisk på kontoret med
at få dagens opgaver, ordne mails og
have telefonisk kundekontakt med mere.
Og herefter er det ud i det fri og måle op.

LE34 havde ikke haft døve ansatte
før, men med mulighederne for at få
tegnsprogstolk var de ikke det mindste
bekymrede, men glædede sig blot over
at få en dygtig medarbejder. Og det har
de ikke fortrudt.

Jesper har et team på seks
tegnsprogstolke, som alle er blevet
eksperter i landmålingslingo. – Det er
vigtigt, at vi kan kommunikere flydende.
Det kan være fatalt, hvis der er tolkefejl
i mit arbejde med måling. Der er ingen
tvivl om, at Jesper tager sit arbejde
seriøst og er stolt af sit fag.

Bevillingudenslinger
Da Jesper blev ansat i LE34, søgte han
Horsens Kommune om jobbevilling
til tegnsprogstolk. Der er stor forskel
på kommunernes praksis, og Jesper
Hvaderentegnsprogstolk?
er en af de heldige, der har et godt
I starten havde Jesper tegnsprogstolk
samarbejde med sin kommune. – Da
på fuldtid for at få en god start på
jeg startede hos LE34, havde jeg
jobbet. Og det var en god investering.
tegnsprogstolk på fuldtid i de første 1-2
Samarbejdet med kollegaerne er
måneder. Det var fantastisk og gjorde
upåklageligt. I Aarhus, hvor Jesper er
det muligt for mig at
ansat, er de knap 50
få en rigtig god start
ansatte.
på arbejdspladsen.
–
De
forstår
mit
Det var også rart for
- Mine kollegaer
behov og ved,
mine kollegaer, som
er helt fantastiske.
ikke havde erfaringer
De er utrolig søde.
at det er vigtigt
med at kommunikere
I starten skulle de
for
mig
med
og samarbejde med
selvfølgelig lige
døve.
finde ud af, hvordan
tegnsprogstolk for
vi kommunikerer
at kunne fungere
I dag har Jesper
sammen, men nu har
optimalt
på
mit
jobbevilling på 18
de lært det. Jeg har
timer om ugen, og
også gjort meget ud
arbejde.
tallet har været
af at forklare dem,
uændret de seneste
at jeg altså kun er
år. – De forstår mit
døv. Det er kun mine
behov og ved, at det er vigtigt for
ører, der ikke virker. Tegnsprogstolken
mig med tegnsprogstolk for at kunne
er ikke min støttepædagog, og
fungere optimalt på mit arbejde. De
tegnsprogstolken hjælper mig heller
kender mine arbejdsopgaver. Så det har
ikke med at forstå indholdet i mine
været nemt at få bevilling. Heldigvis. En
opgaver. Det ved vi døve godt, men
tegnsprogstolk er da også netop en af
hørende er stadig meget uvidende om,
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måderne, hvorpå døve bliver ligestillet
med hørende, så en jobbevilling er alfa
og omega for få arbejde og for at blive
fastholdt på arbejdsmarkedet.
Duharværetpåenlangog
spændenderejseoghargjortdig
mangeerfaringer.Hardunoglegode
rådtilatandrejobsøgende?
Jesper tænker lidt, inden han svarer
med sit vanlige store smil: - Vær åben!
Du skal selv tage første skridt, og du
skal også være forberedt på at forklare,
hvad det vil sige at være døv. Det må
man tage med et smil. Mange hørende
vil faktisk gerne, men de ved ofte ikke
hvordan. Der må vi selv vise vejen i
stedet for at blive sure og irriterede
over uvidenheden. Og når det er sagt,
så synes jeg også, at man skal betone og
lægge vægt på sine faglige kompetencer.
Selvfølgelig. I sidste ende er det
kompetencerne, der er afgørende for,
om man får et arbejde. Vi døve må gå
forrest og vise vejen, afslutter han.
Og vise vejen, det må man sige, at
Jesper gør.

succes på arbejdsmarkedet

Horsens Kommune vil have
fleremedhandicapijob
Horsens Kommune har i mange år haft stort fokus på at få flere handicappede i
arbejde – og på at fastholde handicappede i arbejde. Kommunen afsætter hvert år
mange ressourcer til dette arbejde i form af økonomi til bevillinger af nødvendige
handicapkompenserende ordninger til borgere og i form af ressourcer afsat til
handicap-nøglepersoner i jobcentret til at varetage opgaven.
Svend Erik Langberg er job- og
karriererådgiver i Horsens Kommune
og er derudover handicap-nøgleperson.
Det vil sige, at det er ham, der har
ansvaret for at støtte personer med
handicap på arbejdsmarkedet. Og det
er et arbejde, som har stor betydning
for, at mennesker som Jesper kan få
succes på arbejdsmarkedet.
Aktuelt deltager Jobcenter Horsens
pr. den 1. januar 2021 i et 2-årigt
handicapprojekt: ”Et mere rummeligt

arbejdsmarked” under Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering
(STAR). – Alt for mange kender ikke til
deres muligheder – både arbejdstagere
og arbejdsgivere, fortæller Svend
Erik og fortsætter: - I det øjeblik en
funktionsnedsættelse står i vejen for,
at en person kan komme i arbejde eller
fastholdes i arbejde, så kan og vil vi
hjælpe, siger Svend Erik Langberg.
Sagsbehandlingstiden i Jobcenter
Horsens er relativt kort. Svend Erik

Langberg vurderer den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid til at være
mellem 1-2 uger og aldrig så lang, at
den forhindrer døve (og andre med
funktionsnedsættelser) i at komme i
arbejde eller fastholdes i arbejde.
I dag har Horsens Kommune bevilget
personlig assistance til 200 personer
med handicap, som har bopæl i
Horsens Kommune. Heraf er knap
25 bevillinger til døve med behov for
tegnsprogstolkning i arbejdet.

Juni 2021 | Døvebladet

21

det mener DDL

Døvesrettigheder på
arbejdsmarkedet
For mange døve er det en udfordring overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet.
Og når døve så er kommet ud på arbejdsmarkedet, venter de næste udfordringer med
lange sagsbehandlingstider, ufleksible regler og diskrimination fra jobcentrene.
VickieMølgaardMadsen

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. er til for at fastholde
fx døve på arbejdsmarkedet. Loven
er netop nu i gang med at blive
gennemskrevet, og DDL har naturligvis
indgivet vores kommentarer. Der er
nemlig plads til forbedringer. Mange
forbedringer.
Langsagsbehandlingstidpåbevilling
aftegnsprogstolk
Som Jespers historie på s.18 viser,
er det utrolig vigtigt med et godt
samarbejde med ens jobcenter og
kommune, hvis man skal få fodfæste
på arbejdsmarkedet. Desværre kan vi
konstatere, at der i flere af jobcentrene
er lang sagsbehandlingstid på bevilling
af tegnsprogstolk. Det har alvorlige
konsekvenser for døves muligheder
på arbejdsmarkedet. Lad os få indført
en midlertidig forhåndsgodkendelse
til tegnsprogstolk, så døve straks kan
få tegnsprogstolk i forbindelse med
opstarten af nyt job. Som Jespers
historie også med al tydelighed viser,

Gennemskrivning af Lov om
kompensation for handicappede
i erhverv m.v. forventes
behandlet i Folketinget i
løbet af efteråret 2021. Du
kan læse mere om loven på:
www.retsinformation.dk/eli/
lta/2009/727.
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så er det vigtigt med en god start, hvor
både arbejdsgivere og døve ikke skal
vente på en lang sagsbehandlingstid.
Fjernloftetpå20timeromugentil
personligassistance
Den nuværende lov giver ret til
personlig assistance i form af fx
tegnsprogstolk i maksimum 20 timer
om ugen, hvis man er fuldtidsansat
og dermed arbejder 37 timer om
ugen. Vi anbefaler, at man fjerner
loftet på 20 timer om ugen og i stedet
ser på det konkrete behov. Nogle
døve vil have brug for få timers
tegnsprogstolkning, imens andre døve
har job, som kræver mere end 20
timers tegnsprogstolkning. Der er brug
for mere fleksibilitet, så loven afspejler
virkelighedens arbejdsmarked med
afvekslende arbejdsopgaver og behov.
Uforenlighedsprincippet
Døve kan søge og få job, men siden
blive afvist af jobcentret med en
begrundelse om, at arbejdet er
uforeneligt med det at være døv.
Det er også det, man kalder for
uforenelighedsprincippet. Et princip
som vi i DDL helt grundlæggende
finder diskriminerende. Hvis en
arbejdsgiver vurderer, at en ansøger
kan håndtere jobbet, så bør det ikke
været et kommunalt anliggende
at stille sig tvivlende herfor. Vi har
oplevet, at uforenelighedsprincippet
bliver brugt helt ned på delelementer
af medarbejderens opgaver på

områder,
hvor jobcentrene
ikke har
nogen
faglig
indsigt i
opgaven.
Det er
diskrimination.
Reglerneskalikkefortolkes
kommunalt
Lov om kompensation for handicap i
erhverv m.v. har til formål at styrke fx
døves muligheder for beskæftigelse,
så vi får samme muligheder på
arbejdsmarkedet som andre. DDL
har flere gange oplevet, at landets
kommuner har den dagsorden at
fortolke reglerne så rigidt som overhovedet muligt. Det er bekymrende,
at tal fra Ankestyrelsen viser, at
Københavns Kommune fra 2018 til
2020 har truffet forkerte afgørelser i
71 %. af klagesagerne på baggrund af
Lov om kompensation til handicappede
i erhverv m.v.
Det sætter døve i klemme, fordi
det tager enormt lang tid at afgøre
sagerne. DDL er gået ind i flere af vores
medlemmers sager, og disse sager er
blevet sendt tilbage til kommunen,
idet Ankestyrelsen ikke har støttet
kommunens udlægning af reglerne.
Stop diskriminationen. Døve har ret til
tegnsprog – hele livet.

støt

Ayse fikenchance
Ayse Dogru arbejder som socialrådgiver i Holbæk Kommune. Som døv bruger Ayse
tegnsprogstolk i sit arbejde. For Holbæk Kommune er Ayse en værdsat medarbejder,
og hun bliver rost for sine gode resultater og sin dygtighed. De borgere, hun har
kontakt til, føler, at hun er engageret i dem.
- De ser, at jeg kan varetage et arbejde,
selvom jeg er døv, kvinde og en del
af en etnisk minoritet. Det inspirerer
dem. Og jeg har selv stået overfor ulige
vilkår. Det hjælper mig til at forstå dem
og hjælpe dem, fortæller Ayse.
Men det har været en kamp for hende
at nå dertil:
- Jeg skulle kæmpe mere for at blive
indkaldt til jobsamtale. Når jeg så
omsider sad til en samtale, var fokus
aldrig på mine kompetencer eller
talenter. Vi nåede aldrig at diskutere
relevante emner, fx hvordan man som
socialrådgiver kunne tænke ud af
boksen og finde alternative løsninger.
Hver gang handlede det mere om,
hvordan eventuelle kolleger og
borgere ville tage imod mig på grund
af min baggrund og mit behov for
tegnsprogstolk.
DemangeafslagfikAysetilattvivle
påsinkunnen
Efter et afslag greb Ayse alt for ofte sig
selv i at tænke:

- Var det, fordi jeg er døv? Eller kvinde?
Eller en etnisk minoritet? Måske var
det snarere en blanding af alle tre
faktorer. Men det var hårdt altid at
tvivle. Til sidst skulle jeg virkelig finde
min indre fighter frem og fortsætte
med at kæmpe. Heldigvis betalte det
sig – men det gør det jo desværre ikke
for alle. Ellers havde vi ikke haft den her
debat om diskrimination og ulighed,
siger Ayse.
Derskalværepladstildøvekvinderpå
arbejdsmarkedet
- Der skal være plads til forskellighed,
siger Ayse fast og tilføjer:
- Hvis vi skal sikre lige adgang på
arbejdsmarkedet, skal arbejdsmarkedet
også være i stand til at åbne op og
tro på, at vi døve kvinder kan bidrage
og være med til at gøre en forskel.
Vores handicap og køn skal ikke stå i
vejen for den faglighed, vi bringer med
os. Vi kommer ikke længere, hvis vi
ikke får en chance for at få fodfæste
på arbejdsmarkedet. Det danske
arbejdsmarked har et ansvar for at
møde ”det fremmede” med et åbent

sind,
understreger
Ayse.
Der
skal
være
pladstil
døvekvinder
påarbejdsmarkedet,
menerDanskeDøvesLandsforbund:
Dansk forskning peger på, at døve
kvinder har dobbelt så svært ved at få
arbejde i sammenligning med andre
kvinder. Knap 48 % af kvinder med
handicap - inklusive døve - står udenfor
arbejdsmarkedet. Når godt halvdelen
af kvinder med funktionsnedsættelse
står uden arbejde, er det i alles
interesse at få gjort noget ved det.
Danske Døves Landsforbund vil gerne
give alle døve kvinder bedre adgang
til arbejdsmarkedet ved at være
med til at forebygge uvidenhed hos
arbejdsgivere.
Det arbejde kan du være med til at
støtte gennem dit bidrag.

Støtvianetbank,smsellerMobilepay
Du kan støtte døvesagen på flere måder.
1. Valgfri indbetaling til kontonummeret: 7670-0002160708 hos Danske Døves Landsforbunds bank, Ringkjøbing
Landbobank. I emnefeltet skal du skrive dit navn + "bidrag".
2. Overfør et valgfrit beløb via Mobilepay på nummeret: 18445.
3. Send en engangsdonation pr. sms til nummeret: 1245 med nedenstående tekst:
For 50 kr. skriv ”DØV 50”, for 100 kr. skriv ”DØV 100”, for 150 kr. skriv ”DØV 150”
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Navn:
Alder:
Køn:
Erhverv:

Bopæl:
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EmiloChristensen
24 år
Mand
Frivillig
blæksprutte. HFstuderende efter
sommerferien.
København
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danske døves ungdomsforbund
24-årige Emilo Christensen er født døv, er CI-opereret og transkønnet. Emilo har gået
på tre forskellige folkeskoler med forskellige sprogpolitikker, og Emilos forældre har
kæmpet med det offentlige system for at få de rigtige tilbud til Emilo. Først i de sene
teenageår fandt Emilo fred i sig selv. Her er hans historie.
MichaelWeberSteenberg

Privat

Deførsteår
Emilo blev født som pige i 1997 som
sine forældres første barn. Halvandet
år senere kom hans lillebror til
verden. Familien boede i et parcelhus
i Fredericia, og Emilo beskriver dem
som en typisk dansk kernefamilie, hvor
både mor og far havde fuldtidsarbejde,
og børnene var i institution og senere i
skole. Alle i familien er normalthørende,
bortset fra Emilos farfar, der mistede
hørelsen som 17-årig. Emilos farfar fik
aldrig lært tegnsprog, men klarede sig
med mundaflæsning og mundhåndsystem. Desværre døde farfaren, da
Emilo blot var to uger gammel. - Jeg
ville ønske, jeg havde mødt ham sådan
rigtigt. Jeg tror, vi ville være kommet
rigtigt godt ud af det sammen.
Da det blev opdaget, at Emilo var døv,
kom en CI-operation straks på tale. Det
accepterede Emilos forældre, men da
de blev anbefalet ikke at tale tegnsprog,
så sagde forældrene fra. De vidste fra
Emilos farfar, hvor vigtigt det er med
tegnsprog.
Emilo fik CI på højre øre i år 2000,
da han var tre år. Emilo var på det
tidspunkt startet i privat dagpleje, men
kom i Fredericiaskolens børnehave
efter sin CI-operation. Senere blev
Emilos forældre informeret om en
børnehave med tilbud til børn med CI.
Emilos forældre valgte at fordele tiden i
børnehaven mellem de to institutioner.
Emilo fik CI på venstre øre i 2007, da
han var 10 år.
Skoletiden
I de første leveår følte Emilo sig mest
tryg ved at kommunikere på tegnsprog.
Da han skulle starte i skole, blev det på
Fredericiaskolen med tegnsprog som

det primære sprog. Da Emilo nåede
fjerde klasse, vurderede skolen, at
hans faglige niveau var et år bagud
sammenlignet med sine jævnaldrende.
Forældrene valgte derfor at sende
ham på Skjoldborgvejens Skole, hvor
Emilos normalthørende kammerater
fra fodbold gik.

Fredericiaskolen. Undervisningen
foregik primært med talesprog, og
nogle personer (ikke uddannede
tegnsprogstolke) oversatte fra dansk
tale til dansk tegnsprog.

Teenageårene kom, og Emilo opdagede,
at der var noget med kønsidentiteten,
som ikke stemte. Emilo er født som
pige, men kunne ikke identificere sig
Det betød, at Emilo kom i samme
med kønnet. Det begyndte at fylde
klasse som sin lillebror. I klassen gik
mere og mere i tankerne. Samtidig
også en hørehæmmet pige. Emilo fik
blev han mobbet
ekstra støttetimer,
på skolen. - Det
men det var stadig
blev simpelthen
meget svært for
for meget, så jeg
Emilo. Forholdet til
- Det blev
begyndte at pjække
lillebroren blev også
simpelthen for
fra skole. Rigtig
anstrengt – noget
meget, så jeg
meget.
som Emilo sagtens
kan forstå i dag.
begyndte at
Det var en svær tid,
pjække fra skole.
og da Emilo gik i
Der er kun halvandet
Rigtig meget.
syvende klasse, blev
års forskel på Emilo
der sagt stop. Emilo
og hans lillebror.
hverken ville eller
Lillebroren voksede
kunne mere, så der
op i en verden, hvor
blev arrangeret endnu et skoleskift.
der var stort fokus på Emilo på grund
Denne gang skulle Emilo tilbage på
af hans udfordringer med hørelsen og
Fredericiaskolen. Her blev han sendt
sproget. Nu skulle de to brødre også
fra 7. til 10. klasse, fordi der var meget
dele klassekammerater, og lærerne
få elever på skolen.
skulle være ekstra opmærksomme
på, om Emilo kunne følge med i
Heldigvis fulgte flere af de døve elever
timerne. Det var ikke sjovt for hverken
fra Bakkeskolen efter, så der kunne
Emilo eller lillebroren. - Det var en
snart dannes en niende klasse. Men
uoverskuelig tid for mig. Det var meget
Emilo måtte altså stadig springe dele
svært at følge med i timerne, og jeg
af 7. klasse og hele 8. klasse over. Da
havde det slet ikke godt, selvom jeg
niende klasse var overstået, var Emilo
prøvede.
blevet skoletræt og havde mistet
tilliden til skolesystemet.
Det var alt for hårdt for Emilo, og
det kunne forældrene godt se. Emilo
Emilo endte med at gå på tre
skiftede derfor endnu en gang skole
forskellige skoler over fire perioder;
og startede på Bakkeskolen, der havde
han både startede og sluttede på
etableret et forsøgsprojekt for børn
Fredericiaskolen. Emilo takkede nej til
med høretab. Her gik også nogle af
10. klasse. Der skulle ske noget nyt.
de tidligere klassekammerater fra
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danske døves ungdomsforbund
Det var også omkring dette tidspunkt,
at Emilo fik sat ord på sin identitet som
transkønnet. Emilo valgte dog at gå
stille med dørene.

samme år, som Emilo gik på efterskolen
i 2014.

På efterskolen valgte Emilo også
at stå frem med sine ønsker om en
kønsskifteproces. Emilo mærkede en
Efterskoleogkønsskifteproces
enorm støtte fra skolen. Der blev taget
I 2013 var Emilo blevet 15 år. Emilo og
fuldt hensyn, og han følte sig meget
hans forældrene blev enige om, at han
accepteret, selvom
skulle på efterskole.
det stadig haltede lidt
De mest kendte
med støtten omkring
efterskoler for
Det
er
så
kommunikationen.
elever med høretab
blev besøgt, men
berigende at lave
Da efterskoletiden
ingen af dem tiltalte
frivilligt arbejde!
sluttede, var Emilo
Emilo. Så dukkede
Man
udvikler
17 år gammel, og
denne nye efterskole
efter dialog med
op; Design- og
sig, møder andre
forældrene aftalte de,
Idrætsefterskolen
mennesker, nye
at han skulle starte på
Skamling, der havde
lande, nye kulturer.
tømreruddannelsen.
startet tilbud op for
Men på selve dagen
elever med høretab.
Det er så fedt.
meldte han fra.
Her ville Emilo gerne
Han kunne ikke
starte.
overskue det og
ønskede i stedet et
Desværre viste
sabbatår. Emilo var under 18 år, så
det sig, at skolen slet ikke var klar
han skulle dog fortsat være tilknyttet
til at håndtere elever med høretab,
uddannelsessystemet. Derfor
og Emilo trådte direkte ind i et nyt
startede han på produktionsskolens
skolenederlag. - Det var helt umuligt at
tømrerlinje og gik der i et år.
følge med, både i undervisningen og i
Efterfølgende arbejdede han som
det sociale liv. Jeg gik glip af så meget!
pædagogmedhjælper i en børnehave
i to år. - Det var en god periode for
I efteråret havde skolen arrangeret
mig. For jeg fik den fornødne ro til
temauge, som blev afsluttet med en
at fokusere på kønsskifteprocessen
oktoberfest, hvor alle skulle klæde sig
samtidigt med, at jeg boede hjemme og
ud i tyrolertøj. Emilo anede bare ikke, at
fik støtte fra familien.
der var temauge. Så da festen skulle til
at starte, blev han totalt forvirret – og
Inden man kan få foretaget et
følte sig meget ensom.
kønsskifte, skal man igennem en
udredning. Der går normalt cirka to
Efterskolen var meget kønsopdelt,
år fra, at man starter til, at det bliver
både i undervisningen, til idræt og ved
godkendt. I Emilos tilfælde tog det
bordene. Alt var meget dreng-pige
dog tre år. Dels på grund af hans unge
opdelt. Det følte Emilo sig ikke tilpas i,
alder og dels på grund af hans høretab
og derfor begyndte han at opsøge viden
– man ville sikre sig, at hans opvækst
om det at være transkønnet. I takt med
og høretab ikke havde indflydelse på
han fik mere viden, åbnede der sig en
hans ønske om at skifte køn. I 2016,
helt ny verden for Emilo, og han stod
da Emilo var 19 år, fik han grønt lys til
kort tid efter frem som transkønnet.
at starte hormonbehandling. Emilo fik
også fjernet sine bryster som det første
Støtten fra familien var kæmpestor,
kirurgiske indgreb. I den forbindelse
selvom starten var svær. Et navneskifte
blev Emilo sygemeldt og stoppede
blev gennemført, og de første samtaler
samtidig med sit job i børnehaven.
med Sexologisk Klinik blev opstartet

26

Døvebladet | Juni 2021

Efter sygemeldingen fik Emilo arbejde
hos Carlsberg, hvor han stod ved
samlebånd. Det var et roligt og trygt
arbejde. Han boede stadig hjemme
og fik stor støtte fra familien. I denne
periode begyndte han at snuse til
frivilligt arbejde og meldte sig ind
i den lokale ungdomsforening for
unge med høretab: Tegnbølgen i
Vejle. Her begyndte Emilo at omgås
unge med tegnsprogsbaggrund, og
det gav en følelse af, at han godt
kunne være med på lige fod med de
andre. De tidligere oplevelser med
kommunikationsbesvær og at føle sig
udenfor udeblev.
Startskuddettildetnyeliv
Emilo fik mere selvværd og selvtillid.
Han ville prøve sig selv af og tilmeldte
sig til den internationale Frontrunneruddannelse på Castberggaard. Opholdet på Frontrunners (FR14)
var en kæmpe åbenbaring. Jeg blev
anerkendt fuld ud på lige fod med de
andre, jeg så muligheder i min fremtid,
og jeg var gladere end nogensinde.
Opholdet på Frontrunners blev meget
definerende for Emilos fremtidige liv.
Han blev styrket i troen på sig selv; han
skulle nok udrette noget spændende i
livet. Emilos netværk blev udvidet med
lynets hast i både ind- og udland. Og
Emilo fik smag for organisationsarbejde
og historie. Emilo oplevede også en
kæmpe interesse omkring hans person
som transkønnet. Emilo så det som en
mulighed for at kunne være med til
at nedbryde tabuer for transkønnede
døve.
Efter opholdet på Frontrunners
arbejdede Emilo videre på sin faglige
profil og rejste rundt i forskellige lande
for at holde oplæg om sin historie. I en
periode på tre måneder holdt han 17
oplæg i 12 byer fordelt på seks lande.
Emilo gjorde så flot et stykke arbejde,
at han fik en hæderspris for sine oplæg
i 2019.
Emilo medvirkede også i forskellige
TV-programmer og blev aktiv i det

danske døves ungdomsforbund
europæiske ungdomsforbund for døve:
European Union of the Deaf Youth
(EUDY). Her sad Emilo i et udvalg
med fokus på LGBTQIA+ personers
rettigheder.
Frem til 2021 har Emilo lagt alle sine
kræfter i frivilligt arbejde. Det har
kunnet lade sig gøre med støtte fra
familien, hvor Emilo boede uden selv at
have en indkomst. - Det er så berigende
at lave frivilligt arbejde! Man udvikler
sig, møder andre mennesker, nye lande,
nye kulturer. Det er så fedt.
Emilo blev i 2020 forperson for Danske
Døves Ungdomsforbund. Han deltog
i mange forskellige projekter og blev
udvalgt til et stort projekt for Danske
Døves Landsforbund i Rwanda. Men
netop som projektgruppen landede
i Rwanda i marts 2020, lukkede
Danmark ned grundet corona, og
projektgruppen måtte derfor hurtigt på
et fly tilbage til Danmark.
Imens pandemien rasede i hele verden,
fik Emilo arbejde hos PostNord og
senere hos Carlsberg, hvor han var
frem til udgangen af 2020. Desværre
blev Emilo ramt af komplikationer
med det ene CI i løbet af sommeren
2020, hvilket resulterede i, at det blev
fjernet. Nu har Emilo kun CI på det
ene øre – og det er ovenikøbet på det
’dårlige’ øre.
Emilo begyndte at overveje fremtiden.
Han har altid sagt, at han ikke vil
tage en uddannelse. Han kunne jo
bare finde sig et job. Erfaringerne
fra skolesystemet har ødelagt meget
for Emilo. Men der er også den gode
erfaring fra organisationsarbejdet og
forløbet hos Frontrunners: ’Du kan jo
godt!’
Fremtiden
Den 1. april 2021 flyttede Emilo rigtigt
hjemmefra for første gang. Han havde
fået et værelse i København og var
blevet optaget på HF, hvor han skal
starte efter sommerferien. Emilo har
fået blod på tanden igen i forhold til

at prøve kræfter med uddannelsessystemet. Han vil gerne arbejde
indenfor ledelse og organisation, evt.
som organisationskonsulent. Men for at
blive det, skal man jo uddanne sig først.

-Mine personlige ting er faldet på plads.
Jeg er mere glad, og jeg har fundet mig
selv. Jeg er så klar til de udfordringer,
der skulle komme. Jeg glæder mig til
mit nye liv i København.''

Atværetranskønnet
At være transkønnet eller transseksuel vil sige, at ens kønsidentitet ikke
stemmer overens med det køn, man er blevet født med. Nogle bruger
betegnelsen ’transseksuel’, mens andre foretrækker fællesbetegnelsen
’transkønnet’ eller ’transperson’ for at understrege, at der er tale om en
kønsidentitet, som ikke nødvendigvis eller alene har med seksualitet at gøre.
’Transkønnet’ er en direkte oversættelse fra det engelske 'transgender', som
i engelsktalende lande netop anvendes som en fællesbetegnelse for alle
transpersoner.
Kilde: www.faktalink.dk
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Viskalværemereåbne
Tegnbuen har eksisteret siden 1984, men der er stadig mange misforståelser og
fordomme om foreningen, der er for døve LGBTQIA+. Døvebladet har taget en snak
med Torsten Guhle og Even Skårs fra Tegnbuen om fordomme fra både døve og
hørende, samarbejder, pinkwashing og den kommende WorldPride i august måned.
VickieMølgaardMadsen

MohannadHishamAljammal

I 2021 kan man nemt for fingrene i
klemme, når samtalen falder på køn
og identitet. Hvad er det nu lige de
mange bogstaver LGBTQIA står for,
og hvad med det lille plus? Og hvem
kommer egentlig i foreningen i år 2021?
Der er stadig megen uvidenhed om
Tegnbuen og deres medlemmer. Til
gengæld kender de fleste efterhånden
regnbueflaget, og flere og flere flager
med flaget – ikke mindst i forbindelse
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med Copenhagen Pride Week, der
foregår hvert år i august måned.
- Priden er en rigtig stor ting, som
fylder og betyder rigtig meget for os
i Tegnbuen, fortæller Torsten, der er
forperson i Tegnbuen.
Vi vender tilbage til priden. Først vil jeg
gerne vide lidt mere om Tegnbuen. For
hvem er de egentlig? Modsat de fleste

af DDL’s øvrige medlemsforeninger
er Tegnbuen fx ikke sat i verden på
grund af geografi. Torsten fortæller: Tegnbuen er en forening for LGBTQIA+,
som taler dansk tegnsprog. Det vil
sige både døve og hørende. Tegnbuen
er åben for alle, som taler dansk
tegnsprog.
LGBTQIA+ er en initialforkortelse og
står for Lesbisk, Bøsse (Gay), Biseksuel,

foreningsprofil
Transperson, Queer, Interkøn og
Aseksuel. Det lille plus bliver brugt
for at vise, at man også inkluderer
andre seksuelle minoriteter end de
ovenstående.
Nyetider
Da Tegnbuen blev stiftet i 1984, var
foreningen primært for mænd. Siden er
der kommet kvinder med, men der er
stadig flest personer, der identificerer
sig som mænd: - Måske fordi der er
andre tilbud til kvinder? Der er er
fx Kvindeforeningen og Ladylike –
som dog godt nok er foreninger for
kvinder uden skelnen til seksualitet.
Kvinder har måske en anden type
fællesskab end mænd. Til Priden kan
vi se mange lesbiske, så det er faktisk
lidt mærkeligt; hvorfor er der ikke flere
lesbiske medlemmer af Tegnbuen?
spørger Torsten.
Tegnbuen har i skrivende stund 39
medlemmer, og tallet har været stabilt
de seneste mange år. Tegnbuen gør
ikke noget aktivt for at rekruttere
nye medlemmer – hverken mænd
eller kvinder. Tidligere har de fået
nye medlemmer i forbindelse med
arrangementer. Fx har de haft
jubilæumsfest kun for medlemmer.
Så hvis man ville feste med, så måtte
man blive medlem. I dag er det ved at
ændre sig. Ikke mindst grundet corona.
Som så mange andre foreninger er
Tegnbuen nemlig også rykket online i
coronaperioden.
- Da corona kom, startede vi med
at lave arrangementer online kun
for vores medlemmer. Men efter
sommerferien besluttede vi at åbne for
alle. Vi kan se, at mange udefra faktisk
har deltaget og fulgt med, fortæller
Even. - Det er selvfølgelig ærgerligt,
at vi ikke kan ses, men samtidig har
det betydet en større åbenhed. At vi
har rykket flere aktiviteter online og
har skabt mere synlighed og åbenhed.
Vi håber, at vi kan se en effekt af det
senere, siger Even og krydser fingre for
et øget medlemstal og større tilslutning
til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen i Tegnbuen består
af to personer: Torsten Guhle og
Even Skår. Som mange andre af
DDL’s medlemsforeninger kæmper
Tegnbuen med at få folk til at stille
op til bestyrelsen og med at få nye
medlemmer. Men Torsten og Even klør
ufortrødent på.
- Vi er nødt til at nytænke Tegnbuen
som organisation. Hvordan skal
fremtiden være? Vi skal være mere
åbne – både for medlemmer og
ikke-medlemmer. Mere åbenhed helt
generelt. Det er også meget i tiden at
være åben, fortæller Even.
Har I nogle planer for, hvordan I gerne
vil være mere åbne?
- Vi vil rigtig gerne lave en
medlemsundersøgelse; hvem er vores
medlemmer, og hvad er deres behov?
Nogle gange er vi nok slemme til at gøre
”som vi plejer”. Vi vil også rigtig gerne
have mere fokus på unge, ligesom vi
gerne vil lave mere oplysningsarbejde,
siger Torsten.

hænderne til ansigtet. Torsten
smågriner eftertænksomt og siger så:
- Jeg tror, den største misforståelse er,
at Tegnbuen er en forening for gamle
mænd. Det hænger nok både sammen
med, at vi generelt har været meget
lukkede, og at vi historisk set startede
som en forening for homoseksuelle
mænd.
Så Tegnbuen er ikke døveforeningernes
svar på Tinder?
Både Even og Torsten ser en
smule overraskede ud – både over
spørgsmålet og den ligefremhed, som
jeg spørger med. De smiler begge lidt
skævt og ser overbærende på mig,
inden Torsten svarer: - I Tegnbuen er
vi faktisk mere som en familie. Det
er en uskreven regel, at vi ikke dater
hinanden. I hvert fald blandt mændene.
Dobbeltminoriteterereroversete
I årenes løb er der kommet større fokus
på viden om LGBTQIA+. Det er også
noget Torsten og Even mærker. - For
tyve år siden fik jeg utrolig mange
spørgsmål om at være homoseksuel.
Nu spørger folk mig ikke mere. Jeg tror,
det er fordi, de fleste har fået mere
viden, og det ikke længere er tabu på
samme måde. I dag er der mere fokus
på fx transseksuelle og biseksuelle.
At være bøsse og lesbisk er blevet
mere almindeligt og bredt accepteret,
fortæller Torsten.

Fordomme om Tegnbuen og deres
medlemmer er blevet færre, mener
Torsten og Even, men det er dog
ikke ubetinget en fordel. – Tidligere
var døve LGBT+ ikke rigtig en del af
foreningslivet. Det var meget tabu at
være homoseksuel, og det var også
derfor, Tegnbuen blev etableret. I dag
er der heldigvis en meget større accept.
Men det betyder
også, at døve ikke
nødvendigvis kommer
i vores forening,
– Er det nødvendigt
for nu er de også
at bruge så mange
velkomne i de andre
medlemsforeninger,
ord og betegnelser?
så hvad skal de med
Ja, det er det. I dag
os?
Hvad er den største
misforståelse om
Tegnbuen?
Ooohh!, udbryder
Even og tager

er der et meget
større fokus
på menneskerettigheder.

Tidligere var det da
også primært ordene
’bøsse’ og ’lesbisk’,
der blev brugt, imens
der i 2021 er kommet
mange flere ord
og definitioner til.
Bogstavrækken for
forskellige identiteter
og seksuelle
orienteringer er lang
og kan være svær
at navigere i rent
retorisk. Så samtidig
med at der er meget
mere åbenhed i dag,
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betyder at være døv. Så på den måde er
vi dobbeltminoriteter med en lidt skæv
fordeling; de største udfordringer i dag
handler stadig om at være døv, siger
Torsten.
Det er da også tegnsprog og
tegnsprogstolkning, der giver de
største udfordringer for Tegnbuen. For
et par år siden startede Tegnbuen et
samarbejde med Copenhagen Pride
Week omkring tegnsprogstolkning.
Før det har Tegnbuen altid selv bestilt
tolk. - Vi håbede, at det ville gøre det
bedre for tolkene også. Men alligevel
synes vi, at vi har fået den største
del af opgaven. Vi er en lillebitte
organisation. Det tager mange
ressourcer at få på plads og planlægge.
Men det er vigtigt med tegnsprogstolk
til Priden, siger Torsten.
så er det også blevet mere komplekst,
hvordan man definerer, hvem man er.
- Der er altid flere perspektiver, og
man kan diskutere fordele og ulemper.
Er det nødvendigt at bruge så mange
ord og betegnelser? Ja, det er det. I
dag er der et meget større fokus på
menneskerettigheder. Det samme sker
i andre lande både i Europa og i USA.
Indimellem er det lidt for meget med de
mange bogstaver, men omvendt - der
skal være plads til alle.
- Ja, jeg tror også, at de mange
bogstaver og kategorier er med til at
udrydde misforståelser. Det bliver
nemmere at forklare, når man har et
ord for det. Min fornemmelse er, at
det er mere udbredt blandt de yngre
generationer, som har et stort fokus
på køns- og identitetspolitik. Jeg
synes, der skal være plads til alle. Hvis
man gerne vil bruge bestemte ord, så
selvfølgelig!
- Vi mennesker er forskellige. Og i
Tegnbuen er der plads til alle – og
sådan skal det være, siger Torsten og
fortsætter: - I Tegnbuen har vi et unikt
sammenhold. Vi har samme identitet,
og vi taler dansk tegnsprog; vi er
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dobbeltminoriteter og kender til de
samme udfordringer og problematikker.
Det er det, som binder os sammen,
uanset hvilket bogstav man har.
Hvilke tanker gør I jer om at være
dobbeltminoritet?
- Jeg synes, det at være
dobbeltminoritet handler meget om
hverdagsudfordringer. Hvordan man
kommunikerer; det fylder selvfølgelig
meget for alle døve. Hvad gør man, hvis
man gerne vil date, hvis man oplever
diskrimination og så videre? Der bruger
vi hinanden meget og står sammen. Vi
har samme modersmål, og det skaber
en stor tryghed. Vi forstår hinanden,
forklarer Even.
Torsten nikker: - Jeg synes, der er sket
et skift i årenes løb. For 20 år siden
skulle jeg forklare det hørende LGBTmiljø, hvad det vil sige at være døv,
og i døveverdenen skulle jeg forklare,
hvad det vil sige at være bøsse. I
dag synes jeg, det er meget bedre. I
døveverdenen ved man i dag, hvad det
at være homoseksuel er, og som jeg
sagde før, så er der ikke så meget tabu
længere. Men i den hørende verden
skal jeg stadig forklare, hvad det

- Ja, tegnsprogstolk til Priden
er med til at skabe synlighed og
åbenhed i samfundet om os som
dobbeltminoritet. Vi er her – vi findes!
forklarer Even.
WorldPridepåinternationalt
tegnsprog
Og så er vi tilbage ved Copenhagen
Pride Week, der foregår hvert år i
august. Også i år – corona eller ej. I
år er der tilmed tale om en udvidet
udgave, idet der er WorldPride, som i
år foregår i København. Der arbejdes
i skrivende stund med tre forskellige
planer for WorldPride afhængigt
af udviklingen med corona. Plan A
hedder et 100 % fysisk arrangement,
plan B er 50 % fysisk og 50 % digitalt
og endelig plan C, som er 100 %
digitalt. Det er endnu ikke besluttet,
hvilken model det bliver.

Hvis du vil følge med i
WorldPride, så har Tegnbuen
oprettet en selvstændig
facebookside, hvor du kan
følge med. Find den på: www.
facebook.com/CPH2021Deaf

foreningsprofil

tegnbuen
Torsten fortæller: - Uanset hvilken
model det bliver, så vil vi gerne
synliggøres under WorldPride. Vi
arbejder på at få døv tegnsprogstolk
med internationalt tegnsprog, fordi
det er WorldPride. Normalt har vi kun
almindelig dansk tegnsprogstolk. Vi
vil også gerne have et mødested for
døve. Hvis WorldPride bliver digitalt,
så må vi prøve at få oprettet et digitalt
mødested.
Tegnbuen har nedsat en lille
arbejdsgruppe, som samarbejder med
WorldPride og Copenhagen Pride. – De
er meget positive: Selvfølgelig skal der
være tegnsprogstolk! Udfordringen
pt. er, hvordan vi får det finansieret.
Normalt er det DNTM, der bevilliger
tegnsprogstolk, men nu, hvor det er
døve tegnsprogstolke, er det mere svært
at få bevilliget. Men vi gør vores bedste.
Normalt deltager cirka 50 personer
sammen med Tegnbuen i Copenhagen
Pride Week. Det er både døve og
hørende – og også heteroseksuelle,
som bakker op. Det glæder Tegnbuen: Det er så dejligt, når vi får støtte – især
den menneskelige støtte, som er med til
at forhindre stigmatisering.
For Tegnbuen er den moralske og
etiske opbakning vigtigere end den
økonomiske opbakning. Det er blevet
særlig tydeligt de seneste år, hvor Pride
Week er blevet mere kommerciel.
Virksomheder og butikker tjener tykt
på at sælge merchandise og alskens
afskygninger af regnbuer. Og det har
startet en større debat.
- Det er jo det, man kalder for
’pinkwashing’. Man bryster sig af

at omfavne og inkludere seksuelle
minoriteter, men er det reelt eller blot
et dække for at tjene penge? Even ser
tvivlende ud.
- Priden ER dyr, og der skal økonomisk
støtte til. Men det skal ikke være
pinkwash. Det er et stort dilemma
nogle gange. Der er jo også mennesker,
som deltager i Priden, bare fordi de vil
feste. De tror, det er som et karneval.
Er det ok? spørger Torsten og svarer
selv: - Nu er der kommet mere fokus på
pinkwashing. Heldigvis.
Even fortæller: - Før var Priden
fantastisk med udklædning og optog.
I dag er den blevet meget kommerciel.
Er det et seriøst problem? Det er der
stor diskussion om. Vi skal jo også passe
på med at ekskludere og skubbe folk
væk. Det er en balancegang; vi vil gerne
have støtte, men man skal støtte på den
rigtige måde.
- Ja, støtten skal være reel. Ellers kan
det være lige meget, siger Torsten.
Enlyserefremtidtrodsalt
Pinkwashing eller ej, så ser fremtiden
dog lys ud for døve LGBTQIA+, hvis
man spørger Torsten og Even. Hvad
angår Tegnbuen som forening, så er
der derimod lidt bekymring at spore:
- Det sociale vil blive ved uanset hvad,
men Tegnbuen som forening er jeg
mere bekymret for. Vi er pt. kun to i
bestyrelsen, siger Torsten.
- Det er et stort problem at få nye ind i
bestyrelsen. Jeg ved også, at det er et
problem i andre foreninger. Hvorfor? Er
tiden løbet fra foreningslivet? spørger
Even.

- Ja, det er interessant – især fordi vi
samtidig kan se, at døve LGBTQIA+
er aktive i andre bestyrelser. Hvorfor
vil de ikke være aktive i Tegnbuen?
Jeg tror på, at vi kan fortsætte, men
hvordan og i hvilken form er endnu
uvist. Måske mere samarbejde med
andre foreninger på kryds og tværs.
Kunne man forestille sig, at I ville have
mere gavn af samarbejdet med det
hørende LGBT-miljø end DDL?
Even siger straks: -Samarbejdet med
DDL er utrolig vigtigt; tegnsprog er
meget centralt for os. Vi har for mange
år siden samarbejdet med LBL (det
nuværende LGBT+ Danmark, red.), men
det fungerede ikke rigtig, selvom vi er
”de samme”. Det er meget bedre med
DDL. Igen; vi er dobbeltminoriteter,
og den største udfordring er stadig at
være døv.
Torsten supplerer: - DDL kæmper for
retten til tegnsprog, og det er utrolig
vigtigt for os. Vi bliver hørt i DDL. I
det hørende miljø er vi en minoritet og
endda en meget lille minoritet. Så nej,
jeg kan ikke forestille mig, at Tegnbuen
slipper DDL til fordel for det hørende
LGBT-miljø. Det vil simpelthen ikke
give mening. Det er tegnsprog og
seksualitet, der binder os sammen,
afslutter Torsten.

OmTegnbuen
Du kan læse mere om Tegnbuen
på www.tegnbuen.dk.
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Pragmatiker
med den
retteholdånd
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dansk døve-idrætsforbund
Niels Jørgensen er et nysgerrigt menneske, idrætsentusiast og
mangeårigt medlem af DDI. Vi tegner her et portræt.
NicklasKleczewski

JensLuckenbach,NicklasKleczewskiogprivat

En pragmatiker har fokus på at få ting
til at fungere i praksis. Pragmatikere
læser nødigt en manual fra ende til
anden, men prøver sig hellere frem. En
filosofi eller en teori kan kun bruges,
hvis den kan omsættes i praksis. Derfor
vil pragmatikere gerne efterprøve ny
viden i praksis. Disse ord beskriver ikke
bare pragmatikere, men beskriver også
på fin vis 70-årige Niels Jørgensen.
Niels har livet igennem haft en
umættelig nysgerrighed, vilje og lyst
til at lære. Døveidrætten har givet
ham et socialt fællesskab, han ikke
ville være foruden. For Niels handler
det ikke kun om resultaterne, men lige
så meget om oplevelserne. Vi går tæt
på et mangeårigt medlem og en sand
idrætsentusiast.
Opvæksten
Niels Jørgensen er vokset op på Ølgård,
en gammel slægtsgård i Brøndsted nær
Børkop i Østjylland. Her voksede han
op med sine forældre og to søskende,
lillesøster Birgitte og storesøster Bodil.
Som 5-årig blev Niels ramt af den
livstruende infektion, meningitis, også
kendt som hjernehindebetændelse.
Tilfældigvis, og til sit store held, var
hans mor tidligere sygeplejerske, før
hun blev landmandskone, og hun kunne
med det samme ane, at der var noget
alvorligt galt med hendes søn.
Niels kom straks i behandling og slap
på et hængende hår med livet i behold
– dog ikke helt uden konsekvenser.
Som følge af infektionen mistede Niels
nemlig en del af sin hørelse på begge
ører. Nu skulle han pludselig lære at
leve et helt nyt liv som hørehæmmet
med høreapparater.
Selvom Niels husker sin barndom som
rar og tryg, så husker han samtidig, at

det til tider kunne være udfordrende at
begå sig i sociale sammenhænge, når de
var mange samlet.
– Jeg begravede mig ofte i en bog, når
hyggesnakken gik i gang til de store
familiesammenkomster. Min mor havde
fem søskende, og de fire af dem fik
alle tre børn hver. 15 fætre og kusiner
fyldte meget ved fødselsdage, så det
kunne naturligvis være svært at følge
med. Sådan er det jo, når man er mange
samlet, og man har et høretab, bevidner
Niels.
Hans forældre havde, siden høretabet
indtræf, haft en tæt dialog med
hørespecialisterne i Fredericia
Kommune, blandt andet med den
forhenværende forstander på
Fredericiaskolen Gunnar Knudsen.
Han var løbende med til at rådgive
og vejlede Niels’ forældre i forhold
til sønnens situation. I 1964 mente
Gunnar, at Niels ville have godt af at
blive socialiseret sammen med andre
hørehæmmede og døve. Forstanderen
foreslog derfor Niels og hans forældre
at tage på Nyborgskolen, hvilket de
takkede ja tak til. På dette tidspunkt var
Niels 14 år gammel, og det var selvsagt
en stor og spændende oplevelse, som
ventede den unge mand.

i fællesskabet. Han
øjnede mulighederne for at kombinere
idrætten med det sociale fællesskab,
og han valgte at prøve kræfter med
både fodbold, håndbold, bordtennis og
badminton. Ja, det var sjældent, at der
var ro på.
Som tiden gik, blev Niels mere og
mere ferm til at kommunikere med
hænderne, hvilket belønnede sig i form
af en større omgangskreds med flere
nye bekendtskaber og kammerater.
Niels endte med at blive så glad for at
være på Nyborgskolen, at opholdet
først sluttede efter fire gode og meget
lærerige år.
Døveidrætten
Da Niels var færdig på Nyborgskolen,
tog han tilbage til Jylland med en
masse positive oplevelser i bagagen.
Men mættet var han ikke - tværtimod.
Samme år, i 1968, besluttede han sig

Nyborgskolen–mødetmedtegnsprog
Nyborgskolen husede i 1960’erne årligt
omkring 80-100 elever med høretab
– både dem, som kunne tegnsprog, og
dem, som ikke kunne, men som måske
lærte det hen ad vejen.
Da Niels kom på Nyborgskolen havde
han absolut ingen erfaring med
tegnsprog. For at kunne kommunikere
med flere af de andre jævnaldrende var
han dog mere end villig og nysgerrig
nok til at lære det. Idrætten og sporten
blev derfor også hurtigt en billet ind
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for at blive medlem af den nystiftede
døveidrætsklub IK Viking i Vejle.
Selvom det var det sportslige, der fyldte
mest hos den unge herre, så havde han
også et ønske om at være med til at
påvirke den klub, han netop var blevet
medlem af.
– Tidligere havde IK Viking kun fodbold
og håndbold på programmet, men da
den forhenværende formand Henning
Kristensen, og jeg som to unge lømler
kom til, så fik vi volleyball, badminton
og atletik på programmet, fortæller
Niels stolt.
Niels kunne mærke, at døveidrætten
gav ham en speciel form for
tilfredsstillelse, og at der var et behov i
ham, som nu blev dækket. Han havde et
sted, hvor han følte, at han hørte til.
– Det sociale fællesskab var og er
stadig rigtig godt i døveidrætten,
både under idrætsaktiviteterne, men i
særdeleshed også ved siden af. Der er
en dejlig afslappethed. Man hviler mere
i sig selv, og man forstår hinanden på en
anden måde, når man har høretabet til
fælles, fortæller Niels og fortsætter:
– Sammen med hørende var det mere
bare spillet, det handlede om, som
jeg har oplevet det fra barndommens
fodbold og i bordtennisklubben efter
Nyborgskolen. Det var noget andet,
fortæller Niels.
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Døveidrætten har sidenhen bragt Niels
Jørgensen et væld af oplevelser, som
han ser tilbage på med et stort smil.

det gamle Jugoslavien. Dengang var
det desuden første gang, at volleyball
var på programmet ved Deaflympics.
Kvinderne gentog på fornemmeste vis
kunststykket og vandt guld foran USA
og Canada på anden- og tredjepladsen.

I 1967 vandt han alle sine tre
singlekampe og vandt guld ved DM i
bordtennis i København. Han var med
Niels var ligeledes med som frivillig
til at vinde DM i håndbold i 1970, og så
hjælper ved Deaflympics i 1997
vandt han et utal af medaljer i volleyball,
i København, og så har han også
håndbold, fodbold, badminton og golf
været med i den
ved DM og JM med
arbejdsgruppe, som
IK Viking. Sidste år
arrangerede EM
kunne Niels også
– Arbejde er
i volleyball i Vejle
tage en andenplads i
tilbage i 1982.
B-rækken ved DM i golf
ofte ligesom en
- bemærkelsesværdigt
holdsport - som var
For Niels Jørgensen
nok i Nyborg, nærmere
har det altid været
bestemt Sct. Knuds
det volley, fodbold
vigtigt at gøre sit
Golfklub.
eller håndbold.
bedste og hjælpe til
Ingen er stærkere
dér, hvor man kan.
Foruden det har
Hvis man spørger
Niels deltaget i et
end det svageste
ham, er det i sidste
hav af breddeidrætsled, og man er
ende trods alt ofte
aktiviteter gennem
nødt til at kunne
oplevelsen, som
tiden. Han har sågar
vægtes mindst
også været med som
samarbejde.
ligeså højt som
frivillig til at bidrage
selve resultatet.
med hjælpende hænder
ved flere lejligheder.
Stadigfartoverfeltet
I dag er Niels Jørgensen bosat i Vejle.
I 1973 var Niels Jørgensen med som
Fra et tidligere forhold har han tre
holdleder for Dansk Døve-Idrætsvoksne børn samt fem børnebørn, som
forbunds kvindelige volleyballspreder en masse glæde i hans liv. For
landshold ved Deaflympics i Malmø.
nogle år siden gik han på pension efter
Holdet var regerende mestre, da de
at have arbejdet i over 40 år indenfor
fire år forinden havde vundet OL-guld
IT- og databranchen. Niels mener
til den 11. Deaflympics i Beograd, i

dansk døve-idrætsforbund
selv, at der er mange ligheder mellem
erhvervslivet og holdsporten, som han
selv har brugt til sin fordel gennem sin
karriere.
– Arbejde er ofte ligesom en holdsport
- som var det volley, fodbold eller
håndbold. Ingen er stærkere end det
svageste led, og man er nødt til at
kunne samarbejde. Man er stærkere,
når man har det godt sammen, og så
gider man at gå den ekstra mil for
hinanden, fortæller Niels og fortsætter:
– Samtidig synes jeg også personligt, at
god fysik og kondition giver en masse
overskud i hverdagen.
Selvom Niels er kommet op i årene, så
er der ikke just droslet ned på de mange
idrætsaktiviteter. Han er en mand med
mange interesser. For tiden holder
han sig i gang med flere aktiviteter
om ugen, blandt andet på den lokale
golfbane i Hedensted. Han er også med

– Der er mange positive effekter ved
at holde sig i gang. Man får et fysisk
og psykisk boost af at dyrke sport og
idræt. Bare det at komme ud og røre
sig, men også samværet og det at
forbedre sig teknisk og fysisk. Det er
helt ok at gå en lang
tur, men jeg synes, at
Niels ser allerede
det er langt sjovere
frem til det næste
– Alle er lige i
og mere inspirerende
golf-arrangement i
idrætten.
at bruge bold og
døveidrætten: DM i
udstyr eller ligefrem
golf 2021, som finder
prøve noget helt
sted i Korsør Golfklub
nyt, som man aldrig har prøvet før.
den 12.-13. juni. Som han selv siger:
Man bliver inspireret. Langt mere end
hjemme i sofaen.
– Vi døve golfere har det jo super sjovt fx
til DM over et par dage. Golfen er noget,
En af dem, Niels stadig holder
man er sammen om, og som man ikke
tæt kontakt med i dag, er
kan skændes om, hvilket man jo kan i fx
barndomskammeraten Sten Fischer. De
en politisk interessegruppe. Alle er lige i
to har kendt hinanden siden Nyborgidrætten, fortæller Niels med et smil.
tiden. For nyligt gav Sten og Niels
hinanden et tandemudspring i 70-års
Til sidst kan man jo fristes til at spørge,
fødselsdagsgave.
hvad der får Niels til at holde motionen
ved lige.
i det lokale sølaug og ror i sin kajak i
Vejle fjord eller Mossø. Niels spiller
også badminton og skumtennis og, nå
ja, så har han for nyligt fået øjnene op
for både discgolf og floorball, som, han
også synes, er utrolig sjovt.
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Ny klub vil tilbyde
idrætsmulighederfor
døveoghørehæmmede
i Midt- og Vestjylland
Siden den midtjyske døveidrætsforening, Olympia, i 2011 blev nedlagt, har døve
og hørehæmmede i Midt- og Vestjylland manglet et samlingspunkt og en klub, hvor
idrætten og fællesskabet kunne dyrkes. Men det er der lavet om på nu!

NicklasKleczewskiogAndréKobberholm

Siden sommeren 2020 har der
været snak om at åbne en ny klub
med hovedsæde i Herning. I starten
af 2021 blev dette en realitet, da
den nystiftede klub, Lethica, blev
offentliggjort. En af initiativtagerne er
Emil Trillingsgaard, tidligere formand
for døveidrætsklubben IK Viking i
Vejle gennem 8 år. Emil er på klubbens
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Lethica

første generalforsamling blevet
valgt ind i klubbens bestyrelse som
suppleant.
Lethicas mission er at tilbyde
idrætsmuligheder for døve og
hørehæmmede i Midt- og Vestjylland.
Samtidig glæder klubben sig til
samarbejdet med de øvrige klubber.

Lethiciakanmedsin
åbningpræsentere
4idrætsgrene
•
•
•
•

Badminton
Bowling
Breddeidræt
Discgolf

dansk døve-idrætsforbund
– Vi har siden stiftelsen af Lethica haft
et stort ønske om at være en del af
DDI-familien sammen med de øvrige
klubber. Vi mener selv, at vi har et
fælles ansvar for at være med til at
løfte døveidrætten og dens muligheder
i Danmark. Dette vil komme alle til
gavn, både på den korte og på den
lange bane, udtaler suppleant Emil
Trillingsgaard.
Lethica har udtrykt, at de ikke bange
for at eksperimentere og afprøve
nye tiltag. De vil blandt bruge
breddeidrætten til at afprøve nye
grene og forskellige idrætsinitiativer
for at se, hvor efterspørgslen ligger hos
deres medlemmer og deres målgruppe,
så de kan give de nye og kommende
medlemmer de bedste muligheder.
Hos Dansk Døve-Idrætsforbund er det
en kæmpe glæde, at endnu en klub er
blevet stiftet.

– Der er mange idrætsaktive
mennesker i Region Midtjylland, der
har manglet en klub i samme område.
Derfor er det en stor glæde, at der er
dukket en ny klub op i regionen, der
udover at tilbyde idrætsaktiviteter også
vil være en del af DDI-familien. Vi ser
frem til et godt og frugtbart samarbejde
med Lethica sammen med de øvrige
klubber hos DDI, udtaler Michael
Weber Steenberg, formand for Dansk
Døve-Idrætsforbund.
Lethicas nye og første formand hedder
Jørgen Juel, og Jørgen har blandt
andet tidligere siddet i bestyrelsen hos
døveidrætsklubben START i Aalborg.
Foruden sin nye formandsrolle er
Jørgen også aktiv som lageransvarlig
hos Dansk Døve-Idrætsforbund. Jørgen
ser selv på den nystiftede klub som et
yderst spændende projekt.
– Det er noget af det mest spændende,

jeg har været med til i døveidrætten de
seneste 10 år, fortæller en stolt Jørgen
Juel.

KontaktLethica

Klubbensbestyrelse

Du kan kontakte Lehicia på:
kontakt@lethica.dk eller se mere
på: www.lethica.dk. Du kan også
følge klubben på Facebook.

Formand:
Jørgen Juel
Kasserer:
Mona Tømming
Bestyrelsesmedlem:Malene Kolbeck
Suppleanter:
Gert Tømming & Emil Trillingsgaard Stabel

Dinforening/klub kan også blive medlem
af DanskDøveIdrætsforbund
Det er super simpelt at blive medlem
af DDI som ny klub eller forening,
enten som medlemsklub eller som
associeret klub. Beskrivelse af hver
medlemskabstype kan ses herunder.
Det vigtigste er, at din klub/
forening har idrætslige aktiviteter
på programmet. Det kan fx spænde
fra svømning, gåture, badminton til
sportsfiskeri. Tænkesport, såsom skak,
bridge og whist, er også en mulighed,
især efter skak er blevet optaget på

deaflympics’ program.
Medlemsklubber er primært dem, som
ønsker at kunne sende sine medlemmer
afsted til officielle mesterskaber,
såsom danmarksmesterskaber,
Nordisk-Baltisk Mesterskab, europamesterskaber, verdensmesterskaber
og Deaflympics, og samtidig ønsker at
have indflydelse på DDI’s arbejde.
Associeredeklubber er for dem,
som ønsker at støtte DDI’s arbejde

og have mulighed for at lade sine
registrerede medlemmer deltage i
DDI’s arrangementer og aktiviteter
til medlemspris samt andre
medlemsfordele.
Flere kriterier for optagelse af ny klub
kan læses på DDI’s hjemmeside under
“klubber”.
Du/I er altid velkommen til at kontakte
vores sekretariat for at høre mere om
mulighederne.
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Gandrup
Krabbe
Vang arkitekter

SE UDGIVELSEN

Online

Scan her:

Krabbe
Nordre Strandvej 44 • 8240 Risskov
Vang
Tlf. 86 17 12 22 • www.GKV-ARK.dk

Hjælpemidler til Synshandicappede
samt andre handicapområder
Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Tåstrup • Tlf.: 36 46 19 60
salg@butikkik.dk • www.butikkik.dk

Sydvestjysk Klovpleje

vpleje

v/ Jørn Stein
Stilbjergvej 43 B
6800 Varde
Tlf. 61 54 11 04

Alex Andersen Ølund A/S
Vi kører for det grønne erhverv!
Logistikvej 25 • 5250 Odense SV
Tlf. 66 18 81 97 • www.alex-andersen.dk
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Tjærebyvej 30
4220 Korsør
Tlf. 58 38 02 55
info@henrikjensensvvs.dk

afdeling for dansktegnsprog

Hvem, hvad, hvor?
Afdeling for Dansk Tegnsprog vil fremover skrive om deres
arbejde her i Døvebladet. Men hvem er de egentlig – og hvad laver de?

Anna Sofie Hartling
(tv) og Janne Boye
Niemelä

Afdelingfordansktegnsprog

Tegnsprogsafdelingen i Dansk
Sprognævn har nu eksisteret i snart seks
år, og vi er blevet spurgt, om vi vil dele
den viden, vi har indsamlet i afdelingen,
med jer i Døvebladet i de næste numre,
og det har vi sagt ja til. I dette nummer
introducerer vi os selv og fortæller om
vores opgaver i afdelingen.
HistorienbagAfdelingforDansk
Tegnsprog
Tegnsprogsafdelingen i Dansk
Sprognævn har eksisteret siden
den 1. november 2015. Afdelingen
sekretariatsbetjener Dansk Tegnsprogsråd, som blev oprettet den 1. januar
2015. Afdelingen og rådet blev etableret
i kølvandet på, at dansk tegnsprog i
maj 2014 blev indskrevet i loven om
Dansk Sprognævn, dvs. den lov der
beskriver Dansk Sprognævns opgaver.
Afdelingen og rådet blev oprettet, fordi
man ønskede at styrke dansk tegnsprog
ved at skabe en institution for dansk
tegnsprog med nogenlunde samme
funktion, som den Dansk Sprognævn
siden 1955 har haft for dansk.
HovedopgaverneiAfdelingforDansk
Tegnsprog
Kernen i vores arbejde i Afdeling

for Dansk Tegnsprog er at oplyse og
rådgive om dansk tegnsprog. For at
kunne udføre dette arbejde er det
nødvendigt, at vi på den ene side
holder os ajour med, hvad der rører
sig indenfor tegnsprogsområdet, og
at vi på den anden side så vidt muligt
får dokumenteret, hvordan dansk
tegnsprog har udviklet sig gennem
tiden, og hvordan det tales i dag.
Derfor samarbejder vi med mange
forskellige relevante interessegrupper
og institutioner indenfor
tegnsprogsområdet, og vi er i gang
med at opbygge et korpus over dansk
tegnsprog på baggrund af omkring
2.000 videobånd fra 1980’erne,
som er kommet afdelingen i hænde.
Endelig er en referencegruppe med
30 medlemmer tilknyttet afdelingen.
Gruppen blev etableret i 2016, og den
er sammensat af både yngre og ældre
tegnsprogstalere fra forskellige steder
i Danmark. Dem spørger vi til råds, når
vi har spørgsmål om bestemte tegns
anvendelse og betydning.
Det er Dansk Tegnsprogsråds opgave at
udarbejde retningslinjerne for, hvordan
vi i afdelingen bedst muligt rådgiver om
og følger dansk tegnsprog.

MedarbejderneiAfdelingforDanskTegnsprog
Vi er to faste medarbejdere på deltid og en studentermedhjælper i Afdeling
for Dansk Tegnsprog. Afdelingens faste medarbejdere er Janne Boye Niemelä
(der er ansat 30 timer om ugen) og Anna Sofie Hartling (der er ansat 7 timer
om ugen). Janne har været med siden afdelingen blev oprettet i 2015, og Anna
kom til i 2019.
Sprognævnets tegnsprogsafdeling har til huse på Københavns
Professionshøjskole, som ligger i Carlsberg Byen på Vesterbro.

Erdernoget,dugernevilvideom
dansktegnsprog…
… så sidder vi klar til at svare på
netop dit spørgsmål! I Afdeling for
Dansk Tegnsprog har vi nemlig en
svartjeneste, og hvem som helst –
både døve og hørende – kan stille
os spørgsmål om (dansk) tegnsprog.
Intet spørgsmål er for lille. Vi
besvarer hver uge mange spørgsmål,
og alene i første kvartal af 2021,
har vi besvaret 105 spørgsmål. Af
disse spørgsmål blev knap 2/3 stillet
af døve og godt 1/3 af hørende, og
spørgsmålene spænder vidt – fra
fx ”Hvad er det danske tegn for
konspirationsteori?” til fx ”Hvilken
status har dansk tegnsprog i
samfundet?”. På vores hjemmeside
www.dansktegnsprog.dk kan du se et
udsnit af de sproglige spørgsmål, vi
har besvaret de seneste fem år.
Tøv ikke med at sende os dit spørgsmål
på en af følgende kanaler:
• Skype: dansktegnsprog.dsn
• Telefon/Whatsapp: 33 74 74 15
• Mail/videomail:
dansktegnsprog@dsn.dk

AfdelingforDansk
TegnsprogiDøvebladet
I de næste numre af Døvebladet
kan du læse mere om Afdeling
for Dansk Tegnsprog, når vi går i
dybden med vores arbejde med
oplysning og rådgivning om dansk
tegnsprog.
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ordbog i 150år

Dansktegnsprog
er altid udgangspunktet
Igennem 150 år har der været ordbøger over dansk tegnsprog. Ordbogen, som
vi kender den i dag, er dog et relativt nyt projekt med kun knapt 20 år på bagen.
Døvebladet er taget på visit hos Ordbog over Dansk Tegnsprog.
Mads Jonathan Pedersen og Julie Fabricius
Faustrup arbejder som projektmedarbejdere på
Ordbog over Dansk Tegnsprog.

VickieMølgaardMadsen

OrdbogoverDanskTegnsprog

Mads Jonathan Pedersen og Julie
Fabricius Faustrup er begge ansatte
projektmedarbejdere på Ordbog over
Dansk Tegnsprog. De sidder hver
dag og ser på videoklip, redigerer,
gemmer, sorterer og dokumenterer.
At udarbejde en ordbog er et kæmpe
arbejde.
- Det er spændende at se, hvordan
arbejdsmåden har ændret sig over tid.
Tidligere arbejdede man mere med
såkaldte ordlister, hvor man oversatte
ord til tegn enkeltvist. Men det
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på videomateriale,
bliver nemt forkert
som er optaget i
tegnsprog. Nogle ord
– Hvis vi bare
perioden 2003 –
har man simpelthen
registrerer
ord,
så
2007. En gruppe på
ikke på tegnsprog
31 informanter er
– om omvendt. I
ender vi med en
videofilmet, imens
dag arbejder man
ordliste.
de taler tegnsprog
omvendt. I dag
– både ud fra
kommer tegnsproget
bestemte emner og
først, og så det
frit fra leveren. Gruppen har en bred
skrevne ord bagefter, fortæller Mads.
repræsentation fordelt på geografi,
køn og alder, og alle informanter har
Dokumentation,dokumentation,
dansk tegnsprog som modersmål.
dokumentation
Optagelserne bliver set igennem
Arbejdet med ordbogen er baseret

ordbog i 150år
af ordbogens medarbejdere, som
herefter registrerer tegnene og
matcher dem med eksisterende tegn i
ordbogens arkiver. Dokumentation er
en vigtig del af ordbogens arbejde.

dokumentationsarbejde tager tid.
Samtidig har ordbogen få ressourcer,
så 25-30 tegn er faktisk pænt mange
tegn alt taget i betragtning.

- Skriftlige ordbøger
har adgang til et
Mads fortæller:
kæmpe korpus. Det
- Ordbogen er en
– Vi vil gerne have
har vi ikke, forklarer
rigtig ordbog; den
en ordbog, som
Mads.
er videnskabeligt
baseret. Det kræver
følger forskningsEt korpus er en stor
dokumentation, og
principper, men
mængde søgbar
det er et kæmpe
samtidig vil vi
tekst, der bruges
arbejde. Især på
i forbindelse med
tegnsprog, hvor
også gerne have
sprogforskning,
al dokumentation
en ordbog, som
herunder
er på video.
dækker behov og
ordbogsarbejde. Ved
Dokumentationen
hjælp af et korpus
er væsentlig, fordi
efterspørgsler
kan man dels finde
den forklarer, hvor
blandt brugerne.
belæg på bestemte
tegnet kommer
tegn/ord og dels
fra, og hvordan det
foretage statistiske
bruges. – Hvis vi
undersøgelser, fx om
bare registrerer
et tegn/ord indgår i faste forbindelser
ord, så ender vi med en ordliste.
med andre tegn/ord. For tegnsprog
Samtidig vil det betyde, at det er os i
er det en særlig krævende opgave
redaktionsgruppen, der bestemmer
at opbygge et korpus, idet al tekst
tegnene, og det dur ikke. Det er
(altså, video) skal transskriberes for at
tegnsproget, der er udgangspunktet
blive søgbar. Det vil sige, at man skal
for alt vores arbejde. Det er den
gennemse videomaterialet og digitalt
eneste rigtige måde at gøre det på,
markere, hvornår hvert tegn starter og
siger Julie.
slutter, og angive, hvilket tegn der er
tale om.
Det store arbejde med dokumentation
betyder også, at der kun bliver udvalgt
– Vi har skullet opbygge vores
25-30 tegn om året. Det lyder ikke af
eget korpus. Simpelthen starte
meget. Mads og Julie griner. De ved
fra bunden. Ordbogen rummer pt.
godt, at det lyder af lidt. Det store

lidt over 2.000 tegn. Vi har dog
registreret mere end 13.000 tegn.
Men fordi dokumentationen skal
være på plads, så tager det tid,
inden de bliver udgivet i ordbogen,
fortæller Mads.
Julie tager over: - Ja, det er virkeligt et
stort arbejde. Det er også spændende
med selve optællingen af tegn. Et
tegn kan have flere betydninger. Som
eksempel er tegnet for ’tømrer’ også
tegnet for ’træ’. Tæller det så som
et eller to tegn? I dag er ordbogen
registreret med lidt over 2.000 tegn
med flere betydninger.
Forskningoghverdagsbehov
Selvom der er stor forståelse for det
langsomme arbejde med ordbogen, så
er der også en vis utålmodighed, for
hvor langt kan man egentlig komme
med en ordbog med kun 2.000 tegn?
Mads nikker: - Det er dilemmaet. Vi
vil gerne have en ordbog, som følger
forskningsprincipper, men samtidig
vil vi også gerne have en ordbog,
som dækker behov og efterspørgsler
blandt brugerne. Det er utrolig svært
at gøre begge dele med de ressourcer,
vi har i dag.
Det er den samme udfordring, når det
gælder ordbogens brugervenlighed.
På nuværende tidspunkt kan man
kun tilgå ordbogen via en almindelig
browser. Der er kommet en særlig

Omordbogen
Ordbog over Dansk Tegnsprog rummer ca. 2.200 af de mest almindelige tegn i dansk tegnsprog. Ordbogen blev
oprindeligt udarbejdet 2003-2008 på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation – KC i samarbejde med
Danske Døves Landsforbund. Efter færdiggørelsen af 1. udgave vedligeholdes og videreudvikles Ordbog over Dansk
Tegnsprog af Københavns Professionshøjskole (KP) (det tidligere Center for Tegnsprog under Professionshøjskolen
UCC, red.).
Fra 2020 er der indgået en trepartsaftale mellem KP, Danske Døves Landsforbund og Dansk Tegnsprogsråd, som i
fællesskab er ansvarshavende for Ordbog over Dansk Tegnsprog. KP har ansvaret for den daglige drift og udvikling.
Samarbejdsaftalen er gældende i perioden 2020 – 2024.
I dag er ordbogen opdateret til 4. udgave.

Kilde: www.tegnsprog.dk
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ordbog i 150år
mobilvisning, mens en egentlig app
lader vente på sig. Mads og Julie smiler
skævt og henviser igen til ordbogens
begrænsede ressourcer.
Ordbogen er finansieret af
fondsmidler, satspuljemidler fra
Socialministeriet og KP’s forskningsog udviklingsmidler. Men det er
ikke nok til at gøre alt det, de gerne
vil og drømmer om. Alligevel er
Ordbog over Dansk Tegnsprog på
mange måder noget helt særligt.
Man kan fx søge på tegn, hvor man
tidligere skulle søge på ord. Det er
første gang, at man kan det. – Det
er jo noget af det fantastiske ved
ordbogen, smiler Julie. I mange andre
lande har man mere ordlister, som
også har været udbredt i Danmark
førhen. Men nu er både Polen og

Teknologiengivernyemuligheder
Arbejdet med ordbogen fortsætter
ufortrødent. – Der er utrolig meget
spændende arbejde forude. I vores
arbejde har vi fx også registreret
forskelle i dansk tegnsprog, som
man bedst kan sammenligne
med forskellen på rigsdansk og
hverdagssprog. Her kan vi se et stort
behov for forskning i sprogbrug
indenfor dansk tegnsprog. Ordbogen
dokumenterer – vi går ikke ind i,
hvorfor man siger det ene eller
andet. Med forskning står både
ordbogen og dansk tegnsprog
stærkere, men i Danmark er der stor
mangel på tegnsprogsforskning. Det

er et stort problem, forklarer Mads
og Julie.
Fremtiden for ordbogen er meget
afhængig af både økonomisk støtte
og forskning. Selve arbejdet med
dokumentation er dog blevet
nemmere med nye teknologiske
muligheder. Det går stadig langsomt,
men er trods alt blevet nemmere.
Det får også betydning, når
redaktionsgruppen går i gang med
at filme en ny gruppe informationer
i løbet af 2021. Måske engang i
fremtiden kan computeren selv aflæse
tegnsprog. Indtil da fortsætter Mads
og Julie med den manuelle aflæsning,
registrering og dokumentation af
dansk tegnsprog.
Tillykke med de 150 år!

Hvordanbrugerjeg
ordbogen?

Ordbøgergennemtiden

Tegnene i Ordbog over Dansk
Tegnsprog kan slås op på flere
måder, både med udgangspunkt
i tegnet og ud fra søgning på
danske ord. Desuden kan
tegnene søges efter emne.
Ordbogen henvender sig derfor
til en meget bred brugergruppe.
Redaktionsgruppen har
under udarbejdelsen tilstræbt
at tilgodese en lang række
forskellige behov, så man som
bruger kan have glæde af
ordbogen, uanset om man intet
kendskab har til tegnsprog, eller
om man har tegnsprog som
modersmål.

1. 1871-ordbogen: indeholder 118 tegn, hvoraf ca. 80 er i brug i dag
2. 1907-ordbogen: indeholder 280 tegn, hvoraf ca. 230 er i brug i dag
3. 1926-ordbogen: indeholder 1.189 tegn, hvoraf ca. 900 er i brug i dag
4. 1967-ordbogen: indeholder ca. 2.300 tegn, hvoraf ca. 1.600 er i brug i dag
5. 1979-ordbogen: indeholder 2.538 tegn, hvoraf ca. 2.100 er i brug i dag
6. KC's Tegnbank: indeholder cirka 2.200 tegn
7. Net-tegnsprog: indeholder cirka 3000 tegn
8. 30 tegn fra døves tegnsprog
9. Sportstegn
10. Castberggård-ordbogen
11. Ordbog over Dansk Tegnsprog

Du finder forskellige vejledninger
i at bruge ordbogen på: www.
tegnsprog.dk.
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New Zealand i gang med lignende
ordbogsprojekter efter inspiration
fra Danmark.
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Der er udgivet i alt 12 ordbøger igennem tiden:

Kilde: Danske Tegnsprogsordbøger v. Thomas Troelsgård
Derudover er der også udgivet fx TegnApp og Wign.

Hvorfinderjegordbogen?
Du finder ordbogen på: www.tegnsprog.dk
Vil du gerne se den allerførste ordbog, så kan du finde
den på Det Kongelige Bibliotek via dette link: http://
www5.kb.dk/e-mat/dod/130021927059_color.pdf.
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familiehjørnet

At være forælder til et
døvtbarni1990’erne
At få et døvt barn kan være livsforandrende for en hørende forælder. Man stilles
overfor nogle nye livsvalg og levevilkår. Psykoterapeut Kirsten Styltsvig, der er mor
til Andreas Styltsvig født i 1993, deler sin personlige rejse ind i døveverdenen og de
indsigter det at have Andreas har givet hende.
CathrineMejdal

KirstenStyltsvig

- Med Andreas gik intet som planlagt,
fortæller hans mor, Kirsten Styltsvig,
med et smil. - Alt var anderledes
allerede fra starten. Kirsten havde
læst en masse bøger om fødsler og
om børneopdragelse, men opdagede
hurtigt at virkeligheden ikke altid
stemmer overens med forestillingerne.
Først kom Andreas til verden fire uger
efter termin. Og inden hans første
leveuge var omme, havde han fået sit
første tilfælde af mellemørebetændelse
– det første af mange, skulle det vise
sig.
Dervarnogetfremmedvedmitbarn
Som nybagte forældre lærte Kirsten
og Christian deres dejlige barn at
kende dag for dag. Og netop som
nye i forældrefaget kan det være
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svært at gennemskue, hvad man
egentlig kan forvente af et spædbarns
adfærd. Derfor var det først da
sundhedsplejersken kom forbi for at
tage en screeningstest på Andreas, at
det viste sig, at Andreas ikke reagerede
som forventet.
Sundhedsplejersken
henviste Kirsten
og Christian til
Børneklinikken
samt til hospitalet.
Da Andreas var
7 måneder blev
han undersøgt på
Børneklinikken.
Herfra var beskeden,
at Andreas var svært
tunghør.

- Vores første reaktion var fortvivlelse
og chok. Den information vi fik, var om
hørekurver og høreapparater – ting,
som vi ikke kunne rumme og som
derfor var irrelevante. Vi vidste intet
om døvhed. Jeg kendte ingen døve, så
jeg havde ingen viden om hvilket liv
Andreas ville få. Så de første tanker var
i retning af uddannelse, ville Andreas
få et arbejde og hvad med kærester?
Det havde været en stor hjælp, om de
professionelle havde taget sig af vores
følelsesmæssige reaktion – fortalt lidt
om de reaktioner der ofte følger med at
få en så stor omvæltning som den vi stod
i, og at det ville tage tid at lande i vores
nye virkelighed. Det havde også været
en stor hjælp hvis vi senere havde hørt
lidt om hvad det vil sige at være døv, og
måske fået lov til at møde en voksen
døv, der kunne svarer på nogle af alle de
spørgsmål vi var fyldt med.

Alle de tanker der dengang var så
overvældende, fylder jo ikke i dag.
Andreas har fået en god uddannelse og
er nu selvstændig
softwareudvikler.
Så bekymringerne
- Jeg vidste, at hvis
med uddannelse,
kærester og arbejde
jeg gerne ville være
blev ikke aktuelle.
en god mor for
De udfordringer og
Andreas, så skulle
bekymringer der blev
til noget, blev af en
jeg lære dansk
helt andet karakter,
tegnsprog.
og har i højere grad
været hvad der

familiehjørnet
medfølger af at leve med et visuelt sprog
i en verden der primært baseres på et
auditivt sprog.
Betingelsesløskærlighed
Dagen står indprentet i Kirstens
hukommelse, men ikke kun fordi hun
var blevet forælder til et døvt barn.
Men også fordi det var den dag, Kirsten
mødte den betingelsesløse kærlighed:
- Der var noget surrealistisk ved hele
situationen. Jeg var kommet ind på
børneklinikken med mit hørende barn
(troede jeg) og kom ud med mit barn,
der nu var døvt. Der var sket noget med
mit barn. Det var stadig mit barn, men
der var nu noget ukendt ved mit barn noget jeg ikke forstod og ikke kendte til,
reflekterer Kirsten.
- Da vi kom hjem var vi lamslåede og
dybt ulykkelige. Andreas tullede glad
rundt og legede som han plejede. Der
gik det op for mig, hvad der egentlig var
det vigtigste. Nok var der noget helt
ukendt ved mit barn fordi han var døv,
men han havde jo stadig brug for det
sammen, døv eller ej. Nemlig kærlighed,
tryghed og omsorg. Det vigtigste var,
hvilket dejligt barn han var og den
betingelsesløse kærlighed, jeg havde til
ham, siger Kirsten og smiler.
I barselsgave havde Kirsten og
Christian fået en fin flaske champagne,
som ventede på den perfekte lejlighed
til at fejre noget. Godt nok var
champagnen lunken, men det var en
speciel lejlighed, nemlig muligheden for
at fejre kærligheden til Andreas og den
store lykke det var at blive forældre til
netop ham. Alt det ukendte måtte jeg jo
finde ud af hen ad vejen.
Stoltafsinidentitetogafsitsprog
At Andreas’ modersmål var
tegnsprog betød, at familien skulle på
tegnsprogskursus, så de kunne tilegne
sig Andreas’ sprog. Til at starte med
var det hårdt ikke at kunne finde ord –
tegn – for de ting, de gerne ville forklare
Andreas. At forsøge at give ham en
nuanceret forståelse af et sprog, som

ikke var Kirstens eget, skabte mange
genvordigheder. Men hun var ikke et
sekund i tvivl om, at det var det rigtige
at gøre:
- Jeg vidste, at hvis jeg gerne ville være
en god mor for Andreas, så skulle jeg
lære dansk tegnsprog. Sprog binder
mennesker sammen, og det var vigtigt
for mig, at Andreas følte sig accepteret
som den, han var. At han havde en
identitet, han kunne være stolt af. Det var
dog meget specielt at vide, at Andreas
på et tidspunkt ville overhale mig
tegnsprogligt, siger Kirsten, som tilføjer:
-Jeg var klar over, at jeg kunne gøre
noget for at lære tegnsprog, men jeg
kunne ikke give mit barn døve-identitet.
Det måtte jeg have hjælp til. Så vi fandt
den skønneste familie med to voksne
døve, som Andreas fik mulighed for at
besøge. Til stor glæde for både ham og
mig.
- Trods det at det lykkedes mig at få et
godt tegnsprog, var det en stor sorg
at erfare, at jeg mistede noget af min
sproglige kunnen, da Andreas flyttede
hjemmefra. I dag har jeg fundet min egen
måde at holde det ved lige, da jeg er så
heldig at have døve klienter i min praksis
som psykoterapeut.
Tegnsprogvarafgørende
Andreas startede i vuggestue og fik
tilknyttet en støttepædagog.
-Andreas havde ikke brug for
støttepædagog, han havde brug for
tegnsprog, fastslår Kirsten. Det blev
et markant og vigtigt vendepunkt da
Andreas startede i børnehave i Ballerup,
og kom på stue sammen med andre døve
børn.
- Andreas synes det var spændende at
have madpakke med, men fik ikke spist
den. Han var alt for optaget af at alle talte
tegnsprog husker Kirsten med et smil.
Hun tilføjer:
-Havde vi dengang vidst, hvad vi ved i
dag, skulle Andreas være startet i en

vuggestue med andre døve børn og
voksne i et miljø, der kunne stimulere
ham sprogligt, og hvor han blev forstået.
Tegnsproget har i mange sammenhænge
været et vigtigt tema fortæller Kirsten.
- Da jeg mødte min nuværende mand
Henrik, vidste jeg at forudsætningen
for at vi kunne blive et par, var at Henrik
lærte tegnsprog. Det har han heldigvis
gjort, og i dag har Andreas og han lange
samtaler om IT og software, som er deres
fælles arbejdsområde. Det er herligt, og
der er ingen andre i hele familien der aner
hvad de taler om, smiler Kirsten.
Døvhederikkeethandicap–menen
livsbetingelse
Kirstens opfattelse af døvhed har
ændret sig hen over årene:
- I starten tænkte jeg døvhed som
et handicap – som alle andre former
for handicap. Men mine år som mor
og psykoterapeut har givet mig nye
perspektiver, og i dag ser jeg det mere
som en livsbetingelse, reflekterer
Kirsten og uddyber:
- Alle vokser op med forskellige
livsbetingelser. Nogle giver flere
udfordringer end andre. Det vigtige er,
at vi møder hinanden med respekt og
nysgerrighed.

Denne artikelserie sætter
fokus på hørende forældres
oplevelse af at have et døvt barn.
At få et barn er stort, og for
mange forældre kan det være
forbundet med sorg, når der
bliver vendt op og ned på ens
verden. For hvad indebærer det
at have et døvt barn, og hvordan
vil livet forme sig.
I Døvebladet 01 2021 satte vi
fokus på 1980’erne, og i dette
nummer er 1990’erne i fokus. I
næste nummer vender vi blikket
mod 00’erne.
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døve i filmens verden

Hvordan bliver døve
karaktererskildretifilm?
De seneste år er der kommet mere fokus på repræsentationen af mennesker i film,
men hvordan står det egentlig til med den døve repræsentation? Matilde Boel Zarp
er cand.mag. i Dansk + Kommunikation. I sit speciale har hun set nærmere på døve
karakterer i filmmediet. Her får du hendes vigtigste fund.
MatildeBoelZarp

Interessen for
tegnsprog steg
voldsomt i
medierne, da
der pludselig
stod en tegnsprogstolk bag
statsminister
Mette
Frederiksen,
under COVID-19pressemøderne. Først undrede jeg
mig over den store interesse for
tegnsprogstolkningen, indtil det gik op
for mig, at det for mange mennesker
rundt om i de danske stuer formentlig
var første gang nogensinde, at de
blev eksponeret for tegnsprog. Den
store medieomtale, som tegnsprog og
døvhed her fik, viste tydeligt, at folk
er nysgerrige på døvemiljøet, men
generelt ikke bliver præsenteret for
det. Det var her, ideen til emnet for min
specialeafhandling begyndte at tage
form: Hvordan ser repræsentationen
af døve personer i medierne egentlig
ud? Jeg valgte at fokusere på, hvordan
døve karakterer bliver repræsenteret i
filmmediet.
Repræsentationbetydernoget
Filmmediet spiller en vigtig rolle i
forhold til menneskers generelle
opfattelse af verden. For i film skabes
en præsentation af de oplevelser,
som vi alle sammen har fra den
virkelige verden. Når en film skildrer
en socialgruppe, fx døvegruppen,
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så gemmer seeren ubevidst den
information, filmen viser om
gruppen. Særligt hvis der er tale om
en socialgruppe, som filmgængeren
ikke ved særlig meget om i forvejen.
Filmindustrien kan derigennem påvirke
forståelsen af fx døve, og derfor er
repræsentation så vigtig.
Denstereotypedøvekarakter
Lige siden stumfilmens tid har
filmindustrien repræsenteret døve
meget ensidigt. Den døve karakter
vises ofte i en stereotyp rolle som enten
dum, ulykkelig eller ensom. Derudover
er der tit mangel på samtaler på
tegnsprog i film, der skildrer døve, fordi
den døve karakter ofte fremstilles
som ekspert i mundaflæsning. Det gør
nemlig kommunikationen nemmere at
forstå for et hørende publikum.
Min undersøgelse af døve karakterer
i nutidens filmmedie (fra 2010-2020)
viser, at der fortsat er en tendens til at
skildre døve karakterer stereotypt. Den
døve karakter repræsenteres stadig
oftest gennem tematikker som isolation
og ensomhed, da der tit kun findes
én døv karakter i filmens univers ad
gangen. Et eksempel ses i den engelske
kortfilm ”The Silent Child” (2017), hvor
den døve pige Libby vokser op i en
hørende familie, der ikke interesserer
sig for tegnsprog. Libby er meget
ensom, fordi hun isoleres både fra sin
egen familie og blandt hendes hørende
klassekammerater i skolen, fordi hun

ikke kan
kommunikere
med dem.
Kortfilmen
ender
endda også
med, at Libby
står alene og
fortvivlet med
ryggen op ad skolegårdens mur, hvor
hun bogstavelig talt

ikke kan finde fodfæste i det
hørende samfund, der både
omgiver og glemmer hende.
Her fremmedgøres og
isoleres den døve karakter
altså fra filmens hørende
samfund, der ikke altid
forstår den døves behov
for tegnsprog.
Nutidens filmmedie
har fortsat tendens
til at overdrive døve
karakterers evner i
mundaflæsning. Det
kan være grunden
til, at nogle hørende
karakterer mangler
forståelse for døve
karakterers behov
for tegnsprog. For

døve i filmens verden
hvis den døve karakter kan mundaflæse
alt, hvad den hørende siger, så er
der jo ikke behov for tegnsprog. Her
“glemmer” karaktererne ofte at tale
tegnsprog.
Et eksempel ses i den amerikanske
science fiction-film ”The Silence”
(2019). Filmens hovedrolle, den
døvblevne teenager Ally, er så god til
mundaflæsning, at hendes hørende
familie oftest kommunikerer
med hende udelukkende
på talesprog. Her er
filmmediet med til
at opretholde den
udbredte idé om, at
døve personer kan
mundaflæse alt, hvad
der bliver
sagt på
talesprog.
Udvikling
afdøve
karakterer
Der er sket
en mindre
udvikling i
filmindustrien, når det
kommer til repræsentationen
af døve karakterer i dag. Et
tydeligt eksempel er, at døve
karakterer ikke længere
skildres som dumme. Der
er fortsat en tendens til, at
nogle hørende karakterer
opfatter døve karakterer
som dumme. Men hver
gang denne fordom
opstår, gør den døve
karakter fordommen til
skamme og beviser, at
døvhed og manglende
intelligens bestemt ikke
går hånd i hånd.
Et eksempel ses i
det amerikanske
sportsdrama ”The
Silent Natural”
(2019). I filmen
følger man
William, som er

en ung døv mand, der drømmer om
at blive professionel baseballspiller.
Williams største udfordring ligger i at
overbevise sin hørende omgangskreds
om, at han sagtens kan spille baseball
professionelt, selvom han er døv. Den
hørende omverden har nemlig ikke
tiltro til Williams sportslige evner fordi han er døv. William får dog gjort
alle fordomme til skamme, da han får
stor succes i den bedste amerikanske
liga.
I dag er der i langt højere grad flere
døve karakterer i film end tidligere,
hvor der ofte kun var én døv pr. film.
Det betyder, at døve karakterer ikke
længere udelukkende skildres som
ensom og isoleret. Samtidig har et
hørende publikum uden kendskab til
døveverdenen mulighed for at blive
klogere på døvesamfundet, når flere
døve karakterer vises samtidig og
udfoldes i et tegnsprogsmiljø.
Døvemiljøet skildres eksempelvis i
den amerikanske film ”The Hammer”
(2011). Her starter den døve
hovedrolle, Matt, på et døveuniversitet,
hvor man følger hans hverdag, der
består af undervisning, træning
og fester sammen med hans døve
medstuderende.

hørende et vigtigt indblik i, hvordan
det normalt er for døve seere at se film,
hvor man er afhængig af undertekster,
som ikke altid er tilgængelige.
Dendøvesuperhelt
En ny tendens i repræsentationen af
døve karakterer er brugen af døve
karakterer i superhelteroller, hvor
døvheden anskues som en superkraft. I
den amerikanske døveproduktion ”Sign
Gene: The First Deaf Superheroes”
(2017) er den døve karakter, Tom,
hemmelig agent med superkræfter, der
udfoldes gennem hænderne, som han
blandt andet kan bruge som våben.

Her har man mulighed for at se, at
karakterens døvhed ikke udelukkende
er til belastning, men at det også kan
være noget positivt, der fremmer den
døve karakters evner. Det sender et
Den ukrainske film ”The Tribe” (2014)
signal om, at døve
tager skildringen af
karakterer på lige
tegnsprogsmiljøet
fod med hørende
et skridt videre, da
Nutidens
skal have mulighed
filmen udelukkende
for at være filmens
foregår på tegnsprog
filmmedie har
helt. Og dette er
uden nogen form
fortsat tendens til
en tendens, der ser
for oversættelse.
at overdrive døve
ud til at fortsætte
”The Tribe” er
i filmindustrien.
unik, da filmens
karakterers evner i
Senere i år
instruktør ikke føler
mundaflæsning.
udkommer ”The
sig forpligtet til at
Eternals”, som er
inddrage eller tage
den første film fra
hensyn til et hørende
Marvel-universet,
publikum, som de
der skildrer en døv superhelt. Det giver
fleste film, der skildrer døve karakterer,
genlyd i hele verden, når Hollywoods
ellers har tendens til. Som hørende seer
store filmproduktioner repræsenterer
konfronteres man på den måde med, at
social- og minoritetsgrupper. Lad det
man plejer at tage for givet, at film er
endelig fortsætte!
lavet til et hørende publikum. Det giver
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seniornyt

Hvad gør dig glad?
Hjernen går ikke i stå, bare fordi den bliver ældre. En 80-årig
hjerne kan sagtens være næsten lige så aktiv som en yngre
hjerne. Men når du bliver ældre, skal du yde en større indsats
for at holde hjernen frisk, end du behøvede som yngre.

Du kan forbedre og styrke din mentale sundhed ved at
være aktiv, indgå i sociale fællesskaber og sørge for at føle
meningsfuldhed i dit liv. Der er ikke en formel på, hvilke
specifikke aktiviteter det kræver.

Der findes flere måder at styrke din mentale sundhed – og på
den måde styrke din egen modstandskraft. Overordnet set
handler det om at:

Er du i tvivl om, hvordan du kan styrke din mentale sundhed,
så overvej, hvad der gør dig rigtig glad. Hvornår har du sidst
gjort noget, der gav dig energi? Er du i gang med noget, der
udfordrer dig for tiden? Er du med i fællesskaber, der betyder
noget for dig? Har du overvejet frivilligt arbejde eller på
anden måde at hjælpe andre – det er nemlig også godt for din
mentale sundhed.
Kilde: Ældresagen

• Gøre noget aktivt
• Gøre noget sammen med andre
• Gøre noget meningsfuldt

SeniortræfiHerninger udsat
Seniorklubben Heden er i år ansvarlig for at arrangere seniortræf for alle ældre døve i Danmark. Træffet var planlagt til at
finde sted i Herning den 9. juni2021. Formanden for seniorklubben Heden, Inger Mikkelsen, har i samråd med landets øvrige
formænd for seniorklubberne måtte træffe den svære beslutning at udskyde det planlagte seniortræf til 2022 på grund af
corona. Seniortræf finder derfor næste gang sted onsdag den 8. juni 2022 i Herning.
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Ældre er vildemed
emojis!
Skriver du lange sms’er og beskeder på fx Messenger, som
bliver efterfulgt af en masse farverige og sjove emojis, der
meget præcist beskriver dit humør? Så er du nok ikke helt så
ung med de unge, som du måske gik og troede.
Emojis er et fantastisk værktøj til at udtrykke sig, når
man kommunikerer på de sociale medier og over sms.
Men det er primært de ældre, der gør brug af de små
humørikoner.
Unge sender kortere beskeder, går mindre op
i tegnsætning og bruger færre emojis end de
ældre. Jo ældre man bliver, jo mere vild er man
med de der emojis.
Selvom hjerteikoner, thumbs-ups og grine-/grædeemojis godt kan opfattes som et ungdomsfænomen,
er det mere noget, man ser blandt ældre.
Forklaringen lyder, at det simpelthen tager for lang tid at
ændre tastatur for at gå ind og vælge emojis og sidde og finde
ud af, hvad der passer til det, man mener.
De unge udtrykker sig i stedet mere med ord som: ”haha”, ”lol”
og ”omg”, og så bruger de også i højere grad Snapchat, hvor de
kan bruge deres eget ansigt i stedet for at udtrykke sig med
emojis.
De unge vil hellere have tempo og flydende kommunikation.
Det minder lidt mere om at tale rigtig sammen. Det fortæller
Marianne Haugaard Hansen, cand.mag. i lingvistik, der har
undersøgt vores brug af emojis på de sociale medier for at
blive klogere på, hvordan generationerne kommunikerer
online.

Men de unge og
deres forældre forsøger
dog stadig at tilpasse sig
hinanden, når de skriver sammen.
De unge gør sig mere umage med kommaer, når de skriver
til deres forældre, og føler sig også lidt forpligtet til at
sende emojis tilbage, hvis deres forældre gør det, viser
forskningsprojektet.
Derudover vælger forældrene også at skrue ned for de lange
beskeder og sende færre emojis.
Kilde: Faglige Seniorer

Nordisk Seniortræfi
Finland
Hvert andet år afholdes der Nordisk Seniortræf for døve. I 2019
foregik det i Aalborg i Danmark. Nu er turen kommet til Finland.
Næste Nordisk Seniortræf skulle havde været afholdt i dagene den
13-17. september 2021. De finske arrangører har imidlertid valgt
at udskyde det planlagte seniortræf til 2023, hvor det forhåbentligt
igen er muligt at samle en masse seniorer fra hele Norden.

Nordisk Seniortræf for døve i Aalborg tilbage i 2019.
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læserbrev

Derfor er tolkningpå
modersmålsniveau vigtig
Jeg har store problemer med at få lov til at bestille døve tegnsprogstolke til SignTube,
som er en YouTube-kanal med tegnsprogstolkede podcasts. Hvorfor skal det være så
svært? Jeg føler mig diskrimineret.
PalleKlejsMadsen

Privat

Når jeg ser podcasts,
vil jeg gerne
slappe af og
nyde oplevelsen,
præcis som når
hørende lytter til
en podcast, hvor
speakeren er nøje
udvalgt.
Tegnsprogstolkning af hørende
tegnsprogstolke leveres altid
med accent, da meget få hørende
tegnsprogstolke behersker dansk
tegnsprog på modersmålsniveau.
Det gør ikke så meget i forhold til
almindelige tolkninger, fordi man ofte
kan bede tolken om at stoppe op og
dermed få afklaret misforståelser. Men
podcasts er envejskommunikation.
For mig handler det om, at en døv
tegnsprogstolk kan formidle indholdet
uden den danske accent, der gør, at jeg
skal knibe øjnene sammen.
DDL skriver i deres 2015-rapport
om døve tegnsprogstolke, at
specialiserede tegnsprogstolke kan
supplere "standard tegnsprogstolke"
indenfor områder, der kræver, at
tolken behersker tegnsprog på
modersmålsniveau.
Jeg mener helt klart, at podcasttolkeopgaver hører til her.
Jeg har oplevet, at et tolkefirma har
vurderet, at en døv tegnsprogstolk var
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den rette til at løse min opgave, men
DNTM afslog at bevillige. Jeg forstår
ikke, hvorfor jeg ikke har ret til frit at
vælge den tolkeform, som bedst passer
til min situation?
Som det er i dag, skal man være døv+ for
at få lov til at bruge døv tegnsprogstolk.
Jeg er ikke danskstærk. Hvordan er
det muligt for DNTM at vurdere mit
tolkebehov? Og på hvilket grundlag?
Hvordan kan jeg formelt få bekræftet, at
jeg har brug for at aflæse tegnsprog på
modersmålsniveau, fordi jeg ikke altid
forstår en hørende tegnsprogstolk?
Jeg spurgte DNTM, hvorfor de ikke
ville godkende en døv tegnsprogstolk
til at tolke mine podcasts, selvom
tolkefirmaet har vurderet, at jeg havde
behov for dette.
DNTM valgte at citere fra en næsten 10
år gammel formulering:
I samarbejde med et projekt i DDL
blev der gennemført en række kurser
og opkvalificeringsforløb til døve,
og der blev "uddannet" 12 døve
tegnsprogstolke. Projektet havde til
formål at hjælpe nogle særlige grupper
af døve, hovedsageligt døve der udover
døvhed har så svære andre fysiske eller
psykiske handicaps, at de er svære
at aflæse, eller som har meget svært
ved at aflæse tolke. Formålet med
anvendelse af døve tegnsprogstolke
er således ikke, at tolkning skal ske på
modersmålsniveau.

Er tiden moden til en nødvendig
forandring?
Med venlig hilsen Palle Klejs Madsen
SvarfraDDL’shovedbestyrelse
Kære Palle
Tak for dit spørgsmål. Debatten om
tolkekvalitet er højaktuel og meget
vigtig. Det er et emne, som er højt
prioriteret i hovedbestyrelsens
arbejde. I april var DDL medarrangør
af CEFR-konferencen om netop
modersmålstolkning og tolkekvalitet.
Vi er derudover i dialog med relevante
aktører som SKOPOS, Foreningen af
Tegnsprogstolke (FTT) og Leverandører af
Dansk Tegnsprogs_tolkning (LDT). Vi har
møde sammen i maj (efter redaktionens
deadline, red.) med fokus på, hvordan
vi kan løfte kvalitetsniveauet og sikre
tegnsprogstolkning på højt niveau.
Det er ingen hemmelighed, at der har
været meget uro på tolkeområdet
det seneste år. I DDL har vi valgt at
prioritere indsatsen med primært fokus
på at få ansvaret for håndtering af
tegnsprogstolkning samlet i én myndighed
på tværs af alle sektorområder. Herefter
kan vi gå i gang med at se på de enkelte
regler som fx gælder for podcasts. I
DDL mener vi principielt, at døve skal
have ret til selv at bestemme, hvornår
og i hvilket omfang man har brug for
tegnsprogstolkning, og hvem der skal tolke.
Mvh DDL’s hovedbestyrelse

Hjælp til jobsøgning

Castberggård Job- og Udviklingscenter har flere
forskellige tilbud til dig, der er ledig.
Se mere på vores hjemmeside www.cbg-job.dk
eller kontakt os for flere informationer.
Jobkonsulent på Castberggård i Urlev Michael Olesen
mail: mo@cbg.dk, SMS: 2677 0508 eller Skype: michael.cbg
Jobkonsulent på Castberggård Øst i Rødovre Judi Brok-Lauridsen
mail: jbh@cbg.dk eller tlf./SMS: 2810 7986

Østerskovvej 1, Urlev,
8722 Hedensted

Gunnekær 24
2610 Rødovre

Tlf: 7658 7317, mail: jobcenter@cbg.dk, web: www.cbg-job.dk

Vi flytter –
men ikke
særlig
langt!
Tre af CFD Rådgivnings
kontorer får nye adresser.
I Fredericia er det allerede
sket, og i Aalborg og
Aarhus sker det snart.
Men vi bliver naturligvis i
byerne – og telefonnumre,
mailadresser osv. er ikke
ændret.
Få mere at vide på vores
kontorer – eller læs på
www.cfd.dk.

