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Hjælp til jobsøgning?

Castberggård Job- og Udviklingscenter har flere 
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Se mere på vores hjemmeside www.cbg-job.dk  
eller kontakt os for flere informationer. 
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Tlf: 7658 7317, mail: jobcenter@cbg.dk, web: www.cbg-job.dk
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Det er dit valg
Kommunalvalget er lige om hjørnet, og inden du tænker: gaaab, så husk, 
at kommunalvalget handler om din hverdag. Det handler om alt fra prisen 
på institutionspladser til tolkebevillinger og hjemmehjælp. Eller som 
samfundsforsker Roger Buch siger det: ”Kommunalvalget er det vigtigste 
valg, vi har i Danmark; Det er kommunalpolitikken, der påvirker vores 
hverdag.” Du kan læse hele interviewet med Roger i dette nummer af 
Døvebladet, som har særligt fokus på det kommende valg.

Vi kommer både omkring det lokalpolitiske arbejde i Danske 
Handicaporganisationers lokalafdelinger, hvor Dorrit Annette Christensen 
og Line Lerchebo begge er aktive, og vi ser også på, hvad du selv kan gøre 
for at påvirke kommunalpolitikerne i din kommune – det er nemlig slet ikke 
så svært eller krævende, som man skulle tro.

Danske Døves Ungdomsforbund sætter fokus på unges engagement 
i kommunalvalget, og Afdeling for Dansk Tegnsprog under Dansk 
Sprognævn går tættere på politiske tegnnavne.

Der bliver hele tiden flere og flere ældre i samfundet, og DDL’s 
hovedbestyrelse har besluttet, at DDL skal i gang med en stor 
undersøgelse om det gode seniorliv for døve. Det kan du også læse mere 
om i bladet, hvor du også får et interview med DDL’s tidligere formand 
Knud Søndergaard, der ser tilbage på sin tid som kommunalpolitiker.

Endelig kan du læse om DDL’s første globale projekt, hvor hele fem lande 
er involveret på én gang. 

Vi vender også blikket mod sportens verden, hvor Dansk Døve-
Idrætsforbund har mødt Oliver Kristensen, som er et ungt og 
fremadstormende bowlingtalent.

Sidst, men ikke mindst kan du hilse på DDL’s nye medarbejdere og læse et 
portræt af Sønderjydsk Døveforening.

Rigtig god læselyst.
- Redaktionen
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DDL’s frivillige på 
Facebook
DDL har i alt næsten 100 frivillige, som hver dag 
gør en forskel for andre døve blandt andet som 
besøgsvenner, frivillige rrådgivere på hotlinen 
og tovholdere for netværksgrupper. Vi har også 
frivillige, som en gang imellem hjælper med 
praktiske opgaver. Alle uanset opgave spiller en 
meget vigtig rolle for DDL’s arbejde. Vi vil gerne være 
i tæt dialog med vores frivillige og har derfor oprettet en 
lukket gruppe på Facebook - kun for vores frivillige. 

Målet med gruppen er, at alle vores seje frivillige 
skal have mulighed for at bruge hinanden. Det 
kan være gode råd, eller måske man har lyst til at 
give en god oplevelse videre. Samtidig er gruppen 
stedet, hvor vores frivillige får invitationer 
og informationer om de arrangementer, DDL 
laver, som er målrettet vores frivillige. Det kan 
eksempelvis være invitationer til fredagskaffe, lokale 
oplæg eller invitation til den årlige frivilligweekend. På 
Facebook hedder gruppen: “DDL’s frivillige”. 

Hvis du er frivillig i DDL, kan du anmode om medlemskab af 
gruppen. Er du endnu ikke frivillig, men vil gerne være det, så 
kan du kontakte Katrine Eskelund på kj@ddl.dk.

kort & godt

Repræsentantskabsmøde
Lørdag den 30. oktober afholder DDL 
repræsentantskabsmøde. Det foregår i Fyns 
Døveforening i Odense, og fra hver medlemsforening 
kan deltage to delegerede. På repræsentantskabsmødet 
vil DDL’s hovedbestyrelse orientere om arbejdet siden 
landsmødet 2020, ligesom at den reviderede årsrapport 
for 2020 er til godkendelse. Endelig skal forslag om 
vedtægtsændringer behandles. Normalt behandles 
vedtægtsændringer på landsmødet, men grundet 
coronapandemien blev det besluttet at behandle 
vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet.
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Hoffmann & Husmans Fond
Danske Døves Landsforbund har indgået en aftale med 
Hoffmann og Husmans Fond om indstilling til legatportioner 
på op til 10.000 kr. fra Hoffman og Husmans Fond. 

Legaterne kan søges af: 

• døve, der er økonomisk trængte 
• økonomisk trængte hørende forældre til døve børn

Kun medlemmer af DDL kan komme i betragtning til 
legaterne. Du skal havde været medlem siden 2020. Hvis du 
har modtaget legat fra Hoffmann eller Juchum i 2021, kan du 

ikke søge i denne omgang.

Ansøgningsfrist: den 19. 

november 2021

Hold øje med nyhederne – 
legatet bliver opslået midt i 
oktober. 

Herefter vil du kunne finde ansøgningsskema og flere 
oplysninger på vores hjemmeside om, hvordan du søger. Her 
vil du også kunne finde en vejledning på dansk tegnsprog.

Døves Jul bliver til Døvebladet
Siden 1955 har DDL solgt Døves Jul til både døve og hørende. 
Gennem årene har bladet forandret sig og forsøgt at følge 
med tiden – både hvad gælder indhold og pris. Men år efter 
år har Døves Jul ikke givet det nødvendige overskud. Det har 
været svært at skaffe sælgere og få solgt tilstrækkeligt med 
blade. 

Efter mange overvejelser har DDL’s hovedbestyrelse derfor 
besluttet at nedlægge Døves Jul fra i år. Nedlægningen 
sker som en del af et større strategisk arbejde, hvor DDL’s 
økonomi står øverst på listen. Den 1. august har vi ansat en 
ny fundraiser på fuldtid, som skal være med til at sikre DDL 
en mere stabil økonomi fremover. Vi skal finde nye måder 

at skabe indtjening på, så vi kan fortsætte vores arbejde for 
døves ret til tegnsprog.

Men selvom Døves Jul bliver nedlagt, så bliver du som 
medlem ikke snydt for et blad i december. Døvebladet 
udkommer nu fire gange årligt, og december-nummeret vil 
have stor fokus på jul ligesom Døves Jul havde. Og vi kan 
allerede nu afsløre, at der er et meget spændende nummer på 
vej. 

Vi håber, I vil tage godt imod den nye retning – også uden 
Døves Jul.

kort & godt

Støt retten til tegnsprog
•    Send en sms til 1245 med teksten ’DØV 100’ og  

støt med 100 kr. 
•    Donér et valgfrit beløb via Mobilepay på 18445. 
•    Støt via Betalingsservice på kontonummer  

7670-0002160708.  Husk at skrive dit navn + ”bidrag” emnefeltet.
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nyt fra hovedbestyrelsen

Det gode seniorliv
Hvad er et godt liv? Der er sikkert lige så mange svar på dette spørgsmål, som der er 
mennesker i verden, for selvfølgelig er det op til den enkelte at definere, hvad der gør 
livet godt. Heldigvis.  

  DDL's hovedbestyrelse 

Alle fortjener et godt liv, og med den 
nuværende valgkamp til kommunal-
valget i fuld sving er der god grund til 
at overveje, hvad det ”gode liv” egentlig 
er for en størrelse? Hvad det er, som 
betyder noget for én selv og for ens 
nærmeste?

Når vi er raske, relativt unge og friske, 
har vi selv stor indflydelse på, hvad der 
sker i vores liv; hvor vi vil bo, hvor vi vil 
arbejde, og hvem vi vil være sammen 
med. Men hvad sker der, når vi bliver 
ældre? Hvad er så vigtigt og hvorfor? 
DDL’s hovedbestyrelse har besluttet 
at iværksætte en undersøgelse, 
som skal afdække, hvilke ønsker og 
forestillinger ældre døve har, når 
de skal vælge plejehjem til sig selv. 
Undersøgelsen iværksættes som en 
naturlig forlængelse af vores rapport 
“Status på dansk tegnsprog”, som blev 
udgivet på dansk tegnsprogsdag den 
13. maj. Rapporten belyser blandt 
andet punkter, hvor døve ikke har lige 
rettigheder og vilkår i sammenligning 
med andre i samfundet.

Hvad er det gode seniorliv?
På ældreområdet er der udfordringer. 
For hvad er det gode liv, når man bliver 
så gammel, at man måske ikke længere 
kan bo hjemme hos sig selv, eller man 
måske bliver syg og behøver pleje? 
Spørgsmålet er ikke så enkelt endda. 
Selvom DDL flere gange tidligere har 
undersøgt, hvad døve egentlig ønsker sig 
af deres alderdom, er en undersøgelse 
vanskeliggjort af, at hver enkelt respon-
dent har sin helt egen opfattelse af, 
hvordan det gode seniorliv skal være. 
Dermed forældes undersøgelsen hurtigt.  

Derfor vil DDL nu igen undersøge 
ønsker til nuværende og fremtidige 
tilbud til ældre døve. Som det første 
kræver det at definere, hvornår man 
er ’ældre’. Alle, der fylder 55 år i 
Danmark, får automatisk tilbud om 
medlemskab i Ældresagen, men vi har 
i DDL valgt at hæve 
barren med fem år 
og sætter derved 
grænsen ved 60 år. 
For selv om det kan 
være svært at tale 
om - og dermed også 
at undersøge - har 
man i den alder 
nok levet en god 
del af sit liv og skal 
tænke over, hvordan 
de resterende 
forhåbentlig mange 
år skal leves. 

På nuværende tidspunkt er 
der plejehjemspladser med 
tegnsprogsmiljø både i Jylland og på 
Sjælland. Men før plejehjem bliver 
nødvendigt (for nogle, ikke alle), er der 
også en tid, som kræver planlægning. 
Med alderen følger somme tider 
skavanker, og med skavanker kan det 
være rart at være en del af stærke 
lokale fællesskaber. Enten i form af 
venner, der også taler tegnsprog, eller 
familie. Men hvad nu hvis man ikke har 
mulighed for at være der, hvor man 
gerne vil være? Hvis man forestiller 
sig spørgsmålet om trygt lokalmiljø 
sat overfor tegnsprogsmiljøer på 
plejehjem – hvad vælger man så? Og 
er det retfærdigt, at man tvinges til at 
vælge - og dermed også fravælge?

Mange svarmuligheder
Vi har ikke svarene. Men vi har sat 
os for at undersøge, hvad der vægter 
højest, for man kan ikke altid få det, 
som man vil. Det kan ingen. Vægter et 
aktivt og inkluderende tegnsprogsmiljø 
højere end tilknytning til venner og 

familie? Det er et 
svært valg, men 
man kan komme i 
en situation, hvor 
det bliver tvingende 
nødvendigt at tage 
stilling. 

Indtil videre har 
vi hørt mange 
forskellige bud på, 
hvad man ønsker. 
”Olde-kolle”, som 
er kollektiver, hvor 

ældre døve flytter sammen i enten 
store huse eller lejligheder, er én blandt 
mange løsninger, og det er op til den 
enkelte at beslutte, hvad der føles 
rigtigt. Når DDL gerne vil undersøge 
og kortlægge, hvilke ønsker ældre 
døve har til plejehjem, er det, fordi vi 
også ønsker at kunne lægge politisk 
pres på, at vi som døve ikke glemmes. 
Døve skal også have mulighed for en 
værdig alderdom med inkluderende 
fællesskaber og aktiviteter, hvor døve 
kan føle sig velkommen og medregnet. 

DDL har allerede undersøgt 
tegnsprogsniveauet på alle bo- og 
dagtilbud til døve i rapporten ”Status 
på dansk tegnsprog”. Vi bygger videre 
på denne viden i den kommende 
undersøgelse og vil bl.a. vurdere, hvor 
meget tegnsprogsniveauet betyder 

Vægter et aktivt 

og inkluderende 

tegnsprogsmiljø 

højere end tilknyt-

ning til venner og 

familie? 
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for døves valg af plejehjem. Tillige 
vil vi forsøge at belyse, hvor stort et 
mørketal der er af ældre døve, altså 
døve, som ikke er med i foreninger 
og fællesskaber, og som – måske 
– lever i isolation og ensomhed. Vi 
kender ikke antallet, og det bliver 
ikke nemt at undersøge. Men det er 
et vigtigt parameter at have med, 
da det vil give en mere fuldendt 
undersøgelsesrapport, som også skal 
bruges til at sikre, at ingen efterlades 
alene mod deres ønske. 

Undersøgelsen ventes at løbe over et 
halvt år, og vi regner med at udgive den 
i august 2022.

Der bliver flere ældre
Det, som vi på forhånd ved, er, at der 
bliver flere og flere ældre. Heldigvis. 
Levealderen stiger både på grund 
af bedre levestandarder, bedre 
folkesundhed og større “ældre-
årgange”. Faktisk er årgangene +60 
en faktor, som mange politikere tager 
vældig seriøst, da segmentet er stærkt 
repræsenteret ved både lokal- og 
folketingsvalg. Dette skal sættes i relief 
med mindre ungdomsårgange og det 
faktum, at ikke alle unge bruger deres 
ret til at stemme. Det gør de ældre 
i langt højere grad. De har levet et 
langt liv, har bidraget til samfundet og 
har derfor også krav på et ordentligt 
seniorliv. Spørgsmålet er blot, hvad det 
så er?

Op til den enkelte
Det er naturligvis op til den enkelte at 
beslutte, hvad det gode liv er, og det er 
op til den enkelte at påvirke politikerne 
lokalt og nationalt til at arbejde for 
ordentlige livsvilkår. De fleste har 
set og hørt frygtelige historier fra 
både hjemmeplejen og plejehjem, og 
det kræver ingen undersøgelse at 
konkludere, at sådanne vilkår ønsker 
ingen af os. Hverken for os selv eller 
vores pårørende. Så når der sættes 
kryds ved kommunal og regionsvalget 
til november, er det en gylden chance 
for at afkræve politikerne en plan for 
ældreområdet. Men det kræver også 

en indsats fra en selv. En overvejelse 
af, hvordan man ønsker at leve sit 
liv. Vi ved allerede nu, at retten 
til information på tegnsprog ikke 
overholdes, og der er stadig meget 
at kæmpe for. Det skal man huske at 
have med i sine overvejelser, når man 
planlægger sin alderdom. Man kan 
rammes af mange besværligheder med 
alderen, men mister man muligheden 
for at kommunikere på eget modersmål, 
kan resultatet være et ensomt, isoleret 
liv – med utryghed til følge. 

DDL glæder sig
I DDL glæder vi os rigtig meget til at 
tage hul på undersøgelsen. Vi ved, at 
det bliver en spændende opgave, og 
ved, at der både er etiske og moralske 
hensyn at tage. Vi ved også, at det 
ikke er et løsningskatalog, vi arbejder 
på at udgive. Vi tager udgangspunkt i 
vores tidligere store undersøgelse på 
området og tilføjer nye spørgsmål og 
ny viden. Vi vil kontakte så mange som 
muligt for at få den bredest mulige 
repræsentation, og vi vil sikre, at vi 
henter data fra alle dele af landet. 
På den måde kan vi underbygge 
forestillinger og måske punktere myter. 
Vi ved det ikke, men glæder os meget til 
at dele resultaterne og konklusioner fra 
undersøgelsen med jer alle, lige så snart 
den er klar. 

Lars Ahlburg, 
landsformand

Nathalie Hein

Ole Rønne-
Christensen

Sarah Lind

1. suppleant: 
Frederik Olsen

2. suppleant:  
Bent Brøndum

Lea H. Hyldstrup

Michael Olesen, 
næstformand

André 
Kobberholm

Christina 
Hausgaard

Janne Boye 
Niemelä

Hvem sidder 
i DDL’s 

hovedbestyrelse?

Rapporten ”Status på dansk 
tegnsprog” kan findes på www.
ddl.dk/doeve-tegnsprog/
rapporter/

1

 
 
 
 
 
 
 

Status på  
dansk tegnsprog
Undersøgelsesrapport 2020
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bland dig i debatten

Bland dig i debatten  
– det er din hverdag,  
det handler om

Den 16. november er der kommunal- og regionsrådsvalg, 
og allerede nu stopper du måske med at læse og 
går videre til næste artikel i Døvebladet. For hvad 
vedkommer det dig? Kommunalvalget har generelt ikke 
samme interesse som fx valg til Folketinget. Og spørger 
man valgforsker Roger Buch, så er det en stor fejl.

  Vickie Mølgaard-Madsen    Jens Bangsbo

Roger Buch
Roger Buch er ph.d. i 
statskundskab og forskningschef 
i samfundsfag ved Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole. 
Roger har forsket i 
kommunalvalg og -politik i mere 
end 20 år og er blandt de mest 
citerede samfundsforskere. 
Du kan læse mere på www.
rogerbuch.dk.
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”Folk er ikke 
klar over, hvor 
stor betydning 
kommunalvalget 
har for deres 
hverdag,” fortæller 
Roger. ”Vi har et 
velfærdssamfund, 
som består af 
velfærdskommuner. 
Vi har ikke en 
velfærdsstat. Skoler, 
institutioner, veje 
og så videre, de 
er kommunale 
anliggender. Jeg 
sidder fx lige 
nu i min kommunale kolonihave, 
som kommunerne har sørget for, 
at man som borger kan leje sig ind 
i. Kommunerne er vigtige, fordi 
alt i vores samfund går gennem 
kommunerne.”

Vi ved det da også godt alle sammen. 
Vi skal stemme. Det er vores 
demokratiske ret. Et privilegium. 
Til folketingsvalget går mange 
til stemmeurnerne, men ved 
kommunalvalget er valgdeltagelsen 
markant lavere. ”Det burde være 
omvendt, hvis vi tænker rationelt. 
Kommunalvalget er det vigtigste 
valg, vi har i Danmark; Det er 
kommunalpolitikken, der påvirker 
vores hverdag.”

Kommunerne i Danmark har stor 
selvstændighed, og de har magt til at 
gøre mange ting selv. Roger nævner 
prisen på institutionspladser som et 
eksempel. I den billigste kommune 
koster det 1.500 kr. at få sit barn passet 
i vuggestue, og i den dyreste koster det 
over 4.000 kr. ”Man kan faktisk tjene 
til en fed ferie, hvis man bor i en billig 
kommune sammenlignet med en dyr 
kommune,” konstaterer Roger.

Engagement til alle tider
Ifølge Roger har mange NGO’er fokus 
på kommunal- og regionsrådsvalget 
og ser det som en åbning for at 
påvirke politikerne. Men det er en 

forkert måde at 
tænke på: ”Jeg 
synes, det er meget 
vigtigt, at man hele 
tiden forsøger at 
påvirke kommuner, 
politikere og 
embedsmænd. Det 
er vigtigt, for der 
er kun valg hvert 
fjerde år. Og der er 
kun valgkamp et par 
måneder før. Det 
er meget kort tid. 
Og når det er sagt, 
så mener jeg helt 
generelt, at det er 

vigtigt, at man engagerer sig. Ikke kun 
som NGO – og ikke kun i forbindelse 
med valg.”

De vigtige beslutninger bliver da heller 
ikke taget i forbindelse med valget. De 
bliver taget i resten af perioden – det 
vil sige i de øvrige tre år og ni måneder. 
Derfor mener han også, at det er 
vigtigt, at man i hverdagen bliver ved 
med at påvirke. ”Hvis jeg skal sige det 
helt skarpt, så er det ikke valget, der er 
det vigtigste – det er perioden mellem 
valgene.”

Døves ret til tegnsprog
Vi har igennem længere tid set, at 
der er stor forskel på kommunernes 
behandling af døve og døves ret til fx 
tegnsprogstolk på arbejdsmarkedet. I 
nogle kommuner er der en meget rigid 
holdning til loven, som har medført 
flere sager i Ankestyrelsen. I andre 
kommuner er der ingen problemer, og 
døve får tegnsprogstolk, som de har 
ret til. Det er et klassisk eksempel på, 
at der kan være stor forskel på, hvor 
meget støtte der gives i de enkelte 
kommuner. Roger fortæller, at man i 
yderste konsekvens kan blive rådet til 
at flytte til en anden kommune for at få 
bedre hjælp. Og det er præcis derfor, 
at kommunalvalget er så vigtigt. ”Det 
er ved kommunalvalget, at man tager 
beslutninger om de ting, der sker ude 
i kommunerne. Det gør man ikke ved 
folketingsvalg.”

Alligevel er det folketingsvalget, 
der har den største interesse. Også 
blandt de landsdækkende medier, 
som sjældent bruger spalteplads 
på kommunalvalget, men i stedet 
fokuser på den nationale politik og 
Christiansborg. 

”Der burde være flere historier 
om kommunerne. Når jeg siger det 
sådan, er det også ment lidt som en 
provokation. Hvis medierne skulle 
fokusere på det, der har størst 
betydning for borgerne – jamen, så 
er det det kommunale.” Roger ved 
dog godt, at det næppe kommer til at 
ske. Men hvis vi skal have folk til at 
interesse sig for kommunalvalget, så 
skal de vide, hvorfor det er så vigtigt. 

”Folketinget bestemmer ikke, hvad en 
vuggestueplads skal koste, eller hvilke 
lokalforeninger der får lov til at låne 
lokaler, hvordan ældrehjælpen er og 
så videre. Det er kommunerne, der 
bestemmer.”

Tilgængeligt valg
En ting er, at vi skal stemme, men for 
døve handler det også ofte om, at 
valget slet ikke er tilgængeligt, fordi 
valgkampen og materialerne ikke 
er tilgængelige på dansk tegnsprog. 
Dermed står en gruppe helt udenfor 
valget. Roger tror dog ikke, at døve er 
mere udenfor valget sammenlignet 
med andre grupper af borgere. Han 
kender ikke de præcise data for døve, 
men fortæller, at det ser ud til, at der 
er den samme stemmeprocent blandt 
handicappede og ikke-handicappede 
borgere.

Hvorfor er det så svært at gøre valget 

tilgængeligt? ”Jeg synes faktisk, at 
valget er mere og mere tilgængeligt, 
fordi valget er rykket ud på de sociale 
medier med tekst og billeder. Men 
jeg ved godt, at der er mange ting, 
som ikke er oversat til tegnsprog. 
Og det største problem er nok, 
at kommunalpolitikerne er nogle 
fattigrøve for at sige det ligeud. De 
får ingenting i løn sammenlignet med 

”Kommunal-

valget er det 

 vigtigste valg, vi 

har i Danmark; 

Det er kommunal-

politikken, der 

påvirker vores 

hverdag.”
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folketings politikerne. 
Kommunal-
politikerne 
har heller ikke 
hverken sekretær, 
medarbejdere eller 
kontor. De er rigtige 
amatørfrivillige 
politikere. Det giver 
naturligvis en stor 
udfordring i forhold 
til at oversætte til 
dansk tegnsprog. 
Det er i hvert fald 
mit bud på en mulig 
forklaring.” 

Kommunerne 
har dog generelt 
meget fokus på 
tilgængelighed, 
og Roger tror, at der er en ændring 
på vej. ”Kommunerne bliver mere 
og mere tilgængelige. Men i forhold 
til kommunal politikerne, så skal jeg 
være ærlig og sige, at jeg tror, det 
er en tabt kamp. Det er lidt hårdt at 
sige, men det er altid bedst at være 
ærlig. Jeg tror simpelthen ikke, de 
har pengene. I stedet for at gå til den 
enkelte politiker og give dem dårlig 
samvittighed, så er det måske bedre at 
gå til kommunen og spørge dem, om vi 
har et demokratisk problem, når valget 
ikke er tilgængeligt for døve.” 

Der er cirka 4.000 døve i Danmark, 

og i det store hele er det jo en meget 

lille gruppe. Hvorfor skal samfundet 

overhovedet interesse sig for os? Roger 
bliver pludselig stille og smiler skævt. 
Det omvendte spørgsmål kommer lidt 
bag på ham. ”I Danmark er vi generelt 
enige om, at handicappede skal være 
ligestillede alle andre. Det er vores 
grundlæggende ambition. Jeg synes, 
det er en god ambition, og jeg synes 
faktisk også, at vi i Danmark gør 
meget.”

Roger vedkender dog, at virkeligheden 
af og til ser anderledes ud; at vi har 
masser af problemer i Danmark 
med at sikre ligestilling blandt 

samfundets borgere. 
Som minoritet 
er man nødt til 
hele tiden at gøre 
opmærksom på sig 
selv: Husk, at vi har 
en grundlæggende 
ambition om, at vi er 
lige. 

”Jeg tror ikke, døve 
er dem, der har det 
mest svært. Og jeg 
tror, at borgere 
generelt tænker, 
at døve skal have 
hjælp i form af fx 
tegnsprogstolk. 
Men der ligger en 
stor opgave i at 
forklare samfundet 

og befolkningen ambitionen om, at vi 
er lige.”

Hvad gør det ved samfundet, hvis vi 

enten siger pyt med minoriteterne, eller 

at minoriteterne slet ikke ytrer sig?

”Jeg synes, det er vigtigt, at alle 
grupper og mennesker bidrager 
til samfundet. Alle får hjælp fra 
kommunerne, og 
det er vigtigt, at alle 
bidrager til debatten. 
Døve er eksperter 
i, hvad det betyder 
at være døv. Jeg 
kan måske forestille 
mig, hvordan livet 
som døv er, men 
jeg har ikke en 
erfaring at tale ud 
fra. Mit yngste barn 
er 18 år nu, så jeg 
ved ikke, hvordan 
det er at være 
småbørnsfamilie i 
dag. Eller hvordan er det at være 85 år, 
ikke kunne gå i bad og gøre rent. Hvis 
vi skal være lige, så er det måske kun 
endnu mere vigtigt, at man bidrager 
til debatten med sin egen stemme, 
mening og holdning. Ellers får vi et 
endnu mere skævt og ulige samfund.” 

Det kan du selv gøre
Ofte taler man om valgtemaer, men 
ved kommunalvalget er det ofte 
det samme ”tema”, der går igen. Det 
handler nemlig om, hvad kommunerne 
kan gøre i det daglige, fordi de leverer 
så mange servicer til borgerne. Siden 
2017 har det især handlet om ældre, 
og det forudser Roger, at det også vil 
gøre i år, fordi det er et område, der 
konstant vokser. Handicapområdet 
fylder generelt ikke så meget, fordi det 
i det store hele er et lille område. Så 
meget desto mere vigtigt at blande sig 
i debatten, mener han.

”Valgkampen handler om at finde ud 
af, hvad vores problemer er. Derfor er 
det vigtigt, at man som organisation, 
lokalforening og borger bidrager 
med fakta, historier og så videre 
om de problemer og udfordringer, 
man oplever. Døve skal forklare 
deres situation og komme med 
løsningsforslag.”

Roger er ikke sen til at komme med 
en metode til hvordan: ”Find ud 
af, hvem der er positivt stillet på 
områder, der vedrører døve. Få fat 
på vedkommende og tilbyd din hjælp. 

Det behøver ikke 
være mere end et 
par timer om ugen. 
Tilbyd at skrive et 
læserbrev eller et 
facebookopslag. 
Du behøver ikke at 
melde dig ind i et 
parti. Bare tilbyd din 
hjælp. Det er ofte få 
stemmer, der afgør 
kommunalvalget, så 
at tilbyde sin hjælp 
kan få betydning, 
fordi det måske kan 
give de få ekstra 

stemmer, som der er brug for for at 
blive valgt.” 

Og hvem, der bliver valgt, kan få 
afgørende betydning for de valg, der 
bliver truffet i kommunerne. Og de 
valg handler om din hverdag.

bland dig i debatten

”Find ud af, hvem 

der er positivt 

stillet på områder, 

der vedrører 

døve. Få fat på 

vedkommende og 

tilbyd din hjælp.” 

”Hvis vi skal være 

lige, så er det 

måske kun endnu 

mere vigtigt, at 

man bidrager til 

debatten med 

sin egen stemme, 

mening og 

holdning. Ellers får 

vi et endnu mere 

skævt og ulige 

samfund.” 
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• Vagtpatrulje

• Alarmpatrulje

• Service/batteriskift på alarm

• Videoovervågning

Kontakt os og få en snak om jeres sikkerhed

Tlf.: 27 52 01 71 eller på info@securing.dk

www.rabatcentralen.dk

Karlshøj 34, Sølperup • 4733 Tappernøje

Tlf. 6080 7010

Sørkelvej 124

8600 Silkeborg

Tlf. 86 85 23 79

www.lundsplanteskole.dk
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Dorrit Anette Christensen og Line Lerchebo har altid arbejdet frivilligt på den 
ene eller anden måde. I dag er de begge aktive i lokalafdelinger under Danske 
Handicaporganisationer (DH). Det lokalpolitiske arbejde får generelt ikke meget 
opmærksomhed, men det skal der laves om på.

  Vickie Mølgaard-Madsen    Lisbeth Holten

Eksemplets magt  
er det stærkeste, vi har
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Jeg har sat Dorrit og Line stævne 
for at tale om deres indsats i DH’s 
lokalafdelinger. Line og Dorrit kender 
kun hinanden perifært, men snakken 
glider let, og de bliver hurtigt enige 
om én ting: at det er 
vigtigt at engagere 
sig. 

”Jeg synes, det er 
vigtigt at engagere 
sig politisk og blive 
klogere på de vilkår, 
vi lever under,” 
siger Line. ”At blive 
mere bevidst om 
forholdene for døve 
og mennesker med 
handicap, simpelthen.” 
Dorrit nikker: ”Døve 
hænger jo sammen 
med resten af 
samfundet. Vi er ikke 
isolerede og må ikke isolere os. Man er 
nødt til at se den store sammenhæng.”

Gennem årerne har Dorrit haft et hav 
af forskellige bestyrelsesposter; Hun 
har været repræsenteret i diverse 
erhvervsudvalg, engageret sig parti- 
og lokalpolitisk, været suppleant 
i VISO (Den nationale videns- og 
specialrådgivningsorganisation 
under Socialstyrelsen), deltaget i 
forskellige netværk og er nu aktiv i DH’s 
lokalafdeling i København. ”Jeg startede 
i DH kort tid inden, corona dukkede op, 
og opfatter stadig mig selv som meget 
ny. Jeg spørger meget,” siger Dorrit.

”Det skal man også gøre. Jeg er selv 
meget spørgelysten,” forklarer Line. ”Jeg 
føler, at jeg ved for lidt. Jeg vil gerne 
engagere mig og følge med i, hvad der 
sker. Være med til at lytte og debattere. 
Man kan ikke spørge for meget. Det er 
måske lidt en kliché at sige, men der er 
virkelig ingen dumme spørgsmål.”

Line har boet forskellige steder i 
Danmark, og hendes interesse for det 
lokalpolitiske arbejde tog for alvor 
fart i Jylland. Hun var aktiv i Skives 
handicapråd og DH’s forretningsudvalg 

fra starten af kommunalreformen 
i 2007, hvor Danmarks dengang 
271 kommuner og 13 amter blev 
sammenlagt og ændret til den struktur, 
vi kender i dag med 98 kommuner og 

fem regioner. ”Det var 
utrolig spændende 
at være i dialog 
med handicaprådet 
og forskellige 
embedsmænd. 
Det var en rigtig 
spændende proces 
med at opbygge 
en afdeling og et 
handicapråd fra 
bunden og diskutere 
kommunens 
handicappolitik 
og dermed 
snakke Handicap-
konventionen, 
sektoransvar med 

videre,” fortæller Line. Hun arbejder til 
daglig som pædagog og har erfaring som 
arbejdsmiljørepræsentant og er også 
frivillig på 11. år i Børns Vilkår. Og så er 
hun i dag med i DH’s lokalafdeling på 
Frederiksberg, hvor hun er kasserer.

Støvet image
Mange er bekendte med, at der er noget, 
der hedder DH lokalafdelinger, men der 
er derimod ikke så mange, der ved, hvad 
det egentlig er. Den manglende viden 
om det lokalpolitiske arbejde er nok 
også en af grundene til, at der generelt 
er mangel på repræsentanter i hele 
landet. Dorrit nævner, at de i København 
slet ikke har haft døve repræsenteret i 
nyere tid. 

Lokalafdelingerne har generelt 
svært ved at skaffe medlemmer – 
særligt unge medlemmer. ”Jeg er den 
andenyngste, og jeg er altså 52 år,” siger 
Line. ”I København er der heller ingen 
unge. Vi er lidt gamle alle sammen – 
uden at blive alders diskriminerende i 
øvrigt,” smiler Dorrit og spørger: ”Gør 
DDL nok for at engagere døve i det 
lokalpolitiske arbejde? Jeg sagde ja til at 
blive repræsentant, men jeg synes, det 
er bedre med yngre repræsentanter. 

Folk skal vide, hvad de kan bruge DH 
til.”

Line nævner forskellige eksempler 
fra tilgængeligheds området, som er 
blevet taget op i lokalafdelingen og 
siden i kommunen. ”Vi har fx snakket 
om teleslynger på alle offentlige steder, 
handicaptoiletter, tilgængelighed 
ved busstoppesteder, tandlæger og 
andre sundhedsområder. På den måde 
skaber vi dialog og kendskab til døve 
og andre handicapproblematikker, 
som embedsmænd og politikere i 
kommunerne kan forholde sig til. Vi 
sætter ansigt på problemerne.”

”Og det er vigtigt; Eksemplets magt 
er det stærkeste, vi har,” siger Dorrit 
og fortsætter: ”Jeg håber, at DDL vil 
gøre mere. Man kan godt have gode 
oplevelser i DH. Vi griner også sammen.”

”Jeg tror ikke, vi griner så meget på 
Frederiksberg,” griner Line, ”men det 
er inspirerende arbejde. Man skal ikke 
kunne alt. Jeg kan ikke alt. Men jeg kan 
bidrage med noget, og det betyder noget 
for andre. Hvis man som ung skal tænke 
over motivationen, så er det virkelig 
det med at gøre en forskel for andre.” 
Dorrit nikker: ”Man løfter i flok og bliver 
klogere på andre. Når man går sammen 
i fællesskaber og forener sig politisk, så 
finder man ud af, hvor stærke vi faktisk 
er sammen.”

Inspirerende møder
Det er ingen hemmelighed, at DDL 
har gjort for lidt på det lokalpolitiske 
område. I forvejen er det et temmelig 
støvet område, og den manglende 
viden og information hjælper ikke 
just på at ændre det billede. På DH’s 
hjemmeside bliver man mødt af alskens 
referater og forkortelser, og det hele 
er meget indforstået. Det virker ikke 
særlig tiltrækkende at engagere sig. 
Dorrit synes da også, at det har været 
lidt svært at finde ud af i starten med 
indforståede procedurer. ”Og man 
mærker, at døve ikke plejer at være med 
på det plan. Men hvis man er motiveret, 
finder man ud af det efterhånden.” 

”Døve hænger jo 

sammen med re-

sten af samfundet. 

Vi er ikke isolerede 

og må ikke isolere 

os. Man er nødt 

til at se den store 

sammenhæng.”

– Dorrit
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Og motiveret, det er både Line og Dorrit. 
De nævner igen og igen mødet med 
andre mennesker. Et 
møde som dog også 
kan være grænse-
overskridende – men 
på den gode måde: 
”Selvom jeg har været 
aktiv i mange år, så 
kan jeg da stadig 
blive genert, hvis 
jeg skal tale med en 
politiker. Især hvis de 
kommer fra partier, 
som jeg ikke støtter,” 
fortæller Line. ”Men 
det er også noget af 
det spændende ved det lokalpolitiske 
arbejde. At man snakker med så mange 
forskellige mennesker og lærer noget på 
den måde.”

”Det er helt klart også min motivation, 
at man møder så mange forskellige 
typer af mennesker. Herunder 
også pårørende og folk fra andre 
foreninger. Det tiltaler mig at finde 
fælles fokus i handicapkampen. Et af 
de krav, der kan skabes fælles fokus, 
er fx retssikkerhed for personer 
med handicap. Det er jo ikke gået så 
godt med konventionen indtil nu,” 
siger Dorrit med henvisning til FN’s 
handicapkonvention.

”Det er utrolig vigtigt at få forklaret 
vores vilkår, så andre kan forstå det,” 
siger Line og fortsætter: ”Dialogen er en 
vigtig del af det lokalpolitiske arbejde. 
For med dialogen kommer forståelsen. 
Vi kan ikke forvente, at andre skal passe 
på os. Vi skal passe på os selv. Derfor 
er det så vigtigt at engagere sig. Mange 
døve er vokset op med, at andre sørger 
for en. Og hvis jeg må sige det lidt 
firkantet, så det jo et svigt ikke at oplyse 
om livets vilkår.”

Bredt samarbejde
Møderne i DH-lokalafdelinger foregår 
sådan, at repræsentanterne hver 
især fortæller lidt om, hvad der er af 
aktuelle sager i den organisation, man 
repræsenterer. Herefter vurderer 

man i fællesskab, om det er noget, man 
kan tage med videre op i systemet, 

det vil sige til 
handicaprådet i den 
enkelte kommune. 
Er det noget, man 
vil gå videre med, 
så forbereder man, 
hvordan sagen skal 
præsenteres. Et 
konkret eksempel 
er kontrollen 
med personlig 
assistance og 
tegnsprogstolkning, 
som er et 
problem i mange 

kommuner. Det kan DH-afdelinger 
tage med videre op i systemet. 
Lokalafdelingerne skal også forholde 
sig til dagsordnerne fra møderne i de 
lokale handicapråd og se, hvordan de 
kan bidrage til dialogen.

Arbejdet i DH-afdelingerne adskiller 
sig fra arbejdet i DDL på den måde, 
at DH er en paraplyorganisation 
for mange handicap organisationer 
modsat fx DDL, som kun dækker døve 
og hørehæmmede. ”DH dækker alle 
handicap – også selvom de ikke er 
repræsenteret i udvalgene. Vi sørger 
for hinanden. Man må ikke bare tale 
egen sag og være blind for andre. 
Døve er ikke bedre eller værre stillet 
end andre,” siger Line. ”Præcis. Det 
betyder ikke, at døve bliver overset. 
Man får derimod en større forståelse 
for livet og får respekt for hinandens 
liv, livsvilkår og ressourcer,” supplerer 
Dorrit.

Som minoritet kan man ellers nemt føle, 
at alle andre er imod en, og det kan i 
yderste konsekvens skabe en form for 
passiv hjælpeløshed. Hvad nytter det 
overhovedet at kæmpe mod den store 
majoritet. ”Nogle døve føler sig nok 
stigmatiseret. Men hvis man kommer ud 
i verden, så oplever man, at mange føler 
sig stigmatiseret. Man kan altid finde 
en fællesnævner. Vi er alle sammen 
mennesker. Og vi er alle sammen noget 
værd,” siger Line.

Synlighed skaber forståelse
På møderne har Line og Dorrit 
selvfølgelig tegnsprogstolk med. 
Det bliver dækket af DNTM som 
handicappolitisk aktivitet. Og her har de 
begge oplevet, at tegnsprogstolkningen 
har mere end én betydning. ”Det 
betyder selvfølgelig, at jeg kan følge med 
i mødet. Men det er også utrolig vigtigt 
helt konkret at vise tegnsprogstolkning. 
Det her er kommunikationsrammen – 
ellers er jeg bagud,” siger Line. 

”Ja, og jeg synes også, det er fint, at 
de lokale udvalg lærer at respektere 
døve og tegnsprogstolkning og får 
en forståelse for det. Ofte er det 
jo de samme udfordringer, vi døve 
møder; Folk snakker til tolken i 
stedet for til mig, bare som eksempel. 
Folk ved generelt for lidt. At have 
tegnsprogstolk til pressemøder har 
skabt synlighed. Det betyder noget. 
Det betyder meget, faktisk. Det er igen 
det med eksemplets magt. Det er så 
stærkt,” siger Dorrit.

Bland jer i debatten
Line og Dorrit oplever begge, at der 
øverst i DH er stor respekt for DDL 
og døve. De ved godt, hvad DDL’s sag 
handler om. Ude i lokalafdelingerne er 
der ikke helt den samme viden. ”Der 
er noget at arbejde med,” som Dorrit 
formulerer det.

Har I nogle gode råd, hvis man overvejer 

at engagere sig lokalpolitisk?

“Prøv!” Siger Line og Dorrit næsten 
samstemmigt. ”Nogle gange kvajer man 
sig. Det er lige meget. Man lærer. Prøv. 
Man kan altid få hjælp. Er man i tvivl, så 
kan man spørge DDL, som bakker op,” 
siger Dorrit.

”Tag tolk med. Vær nysgerrig. Deltag i 
et årsmøde. Prøv. Det er kedeligt bare 
at følge med i referater. At deltage i 
dialogen og diskussionerne er mere 
spændende,” afslutter Line.

Dorrit nikker: ”Vis flaget. Bland jer i 
debatten.”

”Dialogen er en 

vigtig del af det 

lokalpolitiske 

arbejde. For med 

dialogen kommer 

forståelsen.”

– Line
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Hvad er DH’s lokalafdelinger?
DH’s afdelinger er det lokale samarbejdsorgan for DH’s medlemsorganisationer 
i kommunen. DH’s afdelinger skal fremme medlemsorganisationernes fælles 
interesser.

DH-afdelingen består af de tilsluttede medlemsorganisationer. Antallet 
varierer fra afdeling til afdeling. Men DH-afdelingerne skal repræsentere alle 
DH’s medlemsorganisationer, uanset hvor mange af medlemsorganisationerne 
der er repræsenteret i den lokale DH-afdeling.

Sådan er DH’s lokalafdelinger organiseret
DH har 97 lokalafdelinger svarende til alle Danmarks kommuner undtagen 
Læsø.

Bestyrelsen er DH-afdelingens højeste myndighed. Bestyrelsen består af én 
repræsentant fra hver af de tilsluttede medlemsorganisationer. 

Bestyrelsen kan konstituere sig selv med en næstformand, en sekretær og 
en økonomiansvarlig. Formanden vælges på årsmødet. Der kan også være 
et forretningsudvalg (FU), hvilket også besluttes på årsmødet. Ikke alle DH-
afdelinger har et FU. Hvis man har et FU, så er det typisk, fordi man er en større 
afdeling, hvor FU kan mødes lidt oftere end hele afdelingen. Medlemmer af 
forretningsudvalget vælges på årsmødet for to år ad gangen. 

Det er typisk formanden for bestyrelsen og/eller FU, der står for 
mødeindkaldelser, dagsordener, referater med videre.

Derudover kan bestyrelsen fordele forskellige roller imellem sig, nedsætte 
diverse udvalg med videre. 

Hvordan bliver jeg repræsentant i en af DH’s 
lokalafdelinger?
Hvis du vil være repræsentant i DH, skal du indstilles af enten DDL eller din 
lokale medlemsforening. Send en mail til DDL på ddl@ddl.dk, hvis du ønsker at 
engagere dig lokalpolitisk.

Kerneopgaver for DH-afdelingerne
Centralt for DH-afdelingernes virke er at opnå politisk indflydelse til gavn for 
mennesker med handicap. DH-afdelingens kerneopgaver er:

• at søge indflydelse på de politiske beslutninger i kommunen, som vedrører 
handicapområdet.

• at udpege repræsentanter til handicaprådene (og evt. andre organer) og 
sikre en god dialog mellem DH-afdelingen og de udpegede repræsentanter.

• at tilknytte lokale medlemsorganisationer til DH-afdelingen med henblik på 
en bred repræsentation af forskellige typer af handicap.

Kilde: Danske Handicaporganisationer

Læs mere om DH’s lokalafdelinger på www.handicap.dk/lokalafdelinger

Sådan er DH 
organiseret
DH er paraplyorganisation for 35 
medlemsorganisationer. DDL er en 
af disse medlemsorganisationer. 
DH arbejder for, at mennesker med 
handicap kan leve et liv som alle 
andre. Samfundet skal inkludere, 
så mennesker med handicap kan 
deltage, bidrage og være en del af 
fællesskabet.

DH er partipolitisk uafhængig og 
arbejder fra centralt hold med 
politisk interessevaretagelse 
på landsplan. DH-afdelingerne 
arbejder med politisk 
interessevaretagelse på lokalt 
plan i den enkelte kommune, hvor 
politik og lovgivning føres ud i livet 
af lokalpolitikere og kommunale 
embedsmænd.

Hvad er kommunernes 
handicapråd?
Det er lovpligtigt for kommunerne 
i Danmark at have et handicapråd. 
DH-afdelingen indstiller 
kandidater til handicaprådet. 
Byrådet i kommunerne 
foretager den endelige 
udpegning af handicaprådets 
medlemmer, der sammensættes 
af tre til syv medlemmer fra 
handicaporganisationerne og et 
tilsvarende antal medlemmer 
indstillet af byrådet.

Handicaprådet rådgiver byrådet 
i handicappolitiske spørgsmål og 
kan behandle alle lokalpolitiske 
spørgsmål, som vedrører 
mennesker med handicap. 
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Kommunalpolitik er vigtig 
– men din stemme er 
endnu mere vigtig
Du er måske klar over, at det er kommunerne, som forvalter den lokale velfærds- og 
miljøpolitik. Men ved du, at du via din medlemsforening rent faktisk kan være med 
til at diktere, hvilke områder indenfor velfærd og miljø din kommunalbestyrelse skal 
prioritere? Læs med her og bliv klogere på, hvordan politikerne tænker, og hvordan du 
kan påvirke deres holdninger.

    Cathrine Mejdal

Der behøver ikke at være langt fra 
tanke til politisk handling. Det har 
Danske Døves Landsforbund og 
alle medlemsforeningerne gang på 
gang demonstreret gennem årene. 
Mange af de kampe, der er blevet 

kæmpet og vundet af døve, blev 
hjulpet på vej af politikere, der 
lyttede til vores problemstillinger 
og løsningsforslag. Skrivetelefonen, 
tegnsprogstolkeuddannelsen, 
ældrevejledningen, Døvefilm 

Video, døveskolerne, tegnsprogs-
undervisning i folkeskolen, Ordbog 
over Dansk Tegnsprog, døve tegn-
sprogstolke samt anerkendelsen af 
dansk tegnsprog – blot for at nævne 
nogle få.

5 gode tips til dig, der gerne vil prøve 
kræfter med lokalpolitik 
Hvordan kommer du og din forening 

i gang med at løse et vigtigt problem 
i jeres lokale døvesamfund? Hvordan 

skal I tale jeres sag og lykkes med 

at forbedre tilværelsen for jeres 
medlemmer?

1. Afklaring. Hvad er problemet? Er 
det vigtigt for jeres lokalsamfund at 
få løst problemet og hvorfor? Hvilke 
konsekvenser kan det have for jer, 
hvis problemet ikke bliver løst? Find 
ud af, om der er aktører, som vil 
arbejde for eller imod jer og hvorfor? 
Kan eventuelle modstandere 
blive medspillere? Hvordan skal I 

gøre politikerne opmærksom på 
problemet? 

2. Dokumentation og løsning. 
Dokumenter problemets omfang og 
kom med konkrete løsningsforslag, 
som kan realiseres. Skriv et kort 
notat (max 1-2 A4-sider), hvor 
budskabet står tydeligt frem og 
understreg eventuelle konsekvenser, 
hvis jeres problem ikke løses. Vær 
bevidst om modtageren: Hvem taler 
du til, og hvilke interesseområder 
har vedkommende? Find og forbered 
gode argumenter for og imod 
jeres forslag, så I er godt klædt på. 

Fremhæv den positive virkning, 
som en løsning kan give. Husk 
at medtænke fakta og konkrete 
cases: antal døve borgere, som vil 
blive ramt elle reddet, og hvem er 
de? Familierne, børnene, ældre, 
isolerede/udsatte eller de syge.

3. Strategi- og handlingsplan. Hvornår 
vil I starte jeres proces? Tænk over, 
hvornår sagen skal bringes op, og 
hvem I gerne vil have til at tale jeres 
sag. Hvis I har støtter eller allierede 
i jeres netværk, som har de rette 
kontakter, brug dem til at bringe 
jeres sag videre til det rette bord. 
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Kommunalvalget nærmer sig, 
og kandidatlisten bliver snart 
offentliggjort. Her vil en række gamle 
og nye politikere melde sig på banen 
for at kæmpe om borgernes stemmer. 
Dem, som vinder kommunalvalget, 
vil nemlig sidde på de eftertragtede 
borgmester- og bestyrelsesposter de 
næste fire år.

Men måske du ikke er klar over, at du 
og din medlemsforening kan være 
med til at påvirke kandidaternes 
prioriteringer ved at fortælle dem om 
dine problemstillinger og komme med 
gode bud på, hvordan dine problemer 
kan løses.

Tag selv tyren ved hornene
Den 17. september 2020 var en stor dag 
for Aarhus Døveforening og foreningens 
171 medlemmer. For det første kunne 
foreningen fejre sin 117-års fødselsdag, 
og det blev også den dag, hvor Aarhus 

Kommune vedtog en budgetaftale, der 
betød, at foreningen skulle modtage et 
kontanttilskud på 200.000 kr. om året 
frem til 2023. Tilskuddet har bevirket, at 
Aarhus Døveforening i dag har sit eget 
værested, som bruges flittigt af lokale 
døve.

Nøgleordet til Aarhus Døveforenings 
succes er lokalpolitisk indflydelse. 
Jakob Sand Kirk, der er strategisk 
rådgiver indenfor politik, forklarer, at 
det handler om selv at tage fat – og på 
det rigtige tidspunkt:

”Politikerne vil altid gerne høre fra 
dig. De vil jo gerne have din stemme. 
Det vigtige er dog, at du vælger den 
rigtige politiker. Du kan få hjælp fra dit 
netværk eller bruge din borgerservice 
til at finde en mailadresse eller et 
telefonnummer på politikeren eller 
dennes sekretær. Præsenter dig selv 
og din problemstilling på en sober 

måde. Lad være med at pive og forhold 
dig til fakta – og vær venlig i din tone,” 
understreger han. 

Det er, hvad Aarhus Døveforening har 
gjort. Mailudvekslinger og møder blev 
startskuddet til et godt netværk med 
politikere, der havde udsatte borgere 
som interesseområde. Mindre end et 
år efter det første møde var foreningen 
sikret en plads i Aarhus’ budgetaftale.

”De havde en konkret problemstilling 
– isolerede og udsatte døve i 
lokalsamfundet - og et konkret 
forslag til, hvordan det kunne løses: et 
værested til og for dem. Politikere kan 
generelt godt lide, at man har konkrete 
problemstillinger og løsningsforslag, 
som er realisérbare,” siger Jacob Sand 
Kirk.

Hvis det er relevant, kan I bringe 
sagen op i medierne, men sørg for 
en sober debat. Lav en risikoanalyse: 
Hvilke barrierer skal I overvinde, og 
hvordan kan I overvinde dem? Vær 
fleksibel og tilpas jeres strategi efter 
situationen.

4. Gennemførelse. Sandhedens time. 
Forbered jer på, hvad der kan gå galt 
og gå ikke i panik. Udpeg en talsmand, 
der vil tale for jeres sag. Vælg det 
rette tidspunkt at gennemføre jeres 
agenda. Hvis I er flere grupper eller 
en koalition, som står bag forslaget, 
kan det være godt at gøre det klart 
for politikerne, at I ikke står alene 
med problemet. Hold en ordentlig 
tone og brug aldrig trusler – det 
kommer man længst med. Hvis I 
bliver inviteret til et møde, skal 

det max vare 45 
minutter. Præsentér 
problemstillingen 
effektivt og præcist. 
Lav eventuelt en 
powerpoint med 2-3 
slides og lyt og noter, 
hvad politikerne spørger 
jer om. Efterlad et handout 
efter mødet, som politikerne 
kan gennemlæse senere. 

5. Evaluering. Hold altid et møde 
efter endt proces, uanset om I har 
haft held med at gennemføre jeres 
forslag eller ej. Tal om, hvad der gik 
godt eller dårligt i processen og 
noter det til næste gang. Sørg for at 
være kritisk på en konstruktiv måde. 
Selv om I taber sagen, er det vigtigt 
at bevare en god tone – så fremstår 

I troværdige og samarbejdsvillige. 
Det husker politikerne jer for, og det 
giver jer indflydelse, som I kan bruge 
på et senere tidspunkt.
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Dit problem er guld værd for 
politikerne
Den danske grundlovs paragraf 78 
bestemmer blandt andet, at borgerne i 
demokratiets navn skal have mulighed 
for at komme til orde og give deres 
mening til kende. Nyere forskning fra 
vores nabolande viser, at politikerne 
føler sig isoleret fra befolkningen og 
mangler input fra borgerne:

”De folkevalgte politikere efterspørger 
i stigende grad input fra borgerne, 
så de kan forstå problemer, designe 
nye og innovative løsninger og 
mobilisere støtte og opbakning til 
gennemførelsen,” forklarer den britiske 
forsker Jennifer Lees-Marshment. 

I 2015 gennemførte hun en stor 
rundspørge blandt politikere i de 
vestlige lande og fandt herigennem 
ud af, at rigtig mange politikere 
efterlyser platforme og arenaer for 
borgerdeltagelse, som kan danne 
rammen om en problemfokuseret 
dialog med borgerne. Med andre ord 
vil politikerne gerne tale om dine 
problemer:

”Gennem dialog med borgerne får 
politikerne ny viden og ideer 
fra borgerne. Input fra 
borgerne forhindrer, 
at de (politikerne) 

bliver for topstyrede og distancerede 
og giver samtidig politikerne mulighed 
for at afprøve nye idéer og få feedback 
på synspunkter,” skriver Jennifer Lees-
Marshment og tilføjer:

”Det giver politikerne mulighed for at 
forklare og forsvare beslutninger på en 
måde, som vinder gehør hos borgerne.”

Inviter din lokalpolitiker forbi til en 
snak
Danske Døves Landsforbund har 
netop fået 150.000 kroner fra 
Ingrid og Johan Hansens Mindefond 
til en oplysningskampagne 
om kommunalvalget, som skal 
gennemføres i forbundets 
medlemsforeninger. Landsformand, 
Lars Ahlburg, glæder sig på 
medlemsforeningernes vegne 
og forklarer formålet med 
kampagnen:

”Ved at repræsentere alle vores døve 
medlemmer og lytte til deres ønsker 
kan Danske Døves Landsforbund være 
med til at få sager på dagsordenen, 
som betyder rigtig meget for 
døvesamfundet i hele Danmark. Men vil 
vores medlemmer skabe forandringer 
i deres egen by eller kommune, så 
giver det mest mening at bruge deres 
medlemsforening til at skabe en god 
dialog med lokalpolitikerne. Derfor skal 
pengene give foreningerne mulighed 
for at invitere politikere og medlemmer 
til dialogmøder samt styrke deres 
stemme lokalt gennem eventuelle 
oplæg, der giver dem viden om, 
hvordan de kan påvirke politikernes 
agenda til deres fordel.”
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Valget er dit
Den 16. november er der kommunal- og regionsrådsvalg 
i Danmark. Og som man kan læse andetsteds her i 
Døvebladet, er der faktisk mere på spil til dette valg end 
til folketingsvalget. I hvert fald for den enkelte og for 
den enkeltes hverdag.

  Claus Staunstrup Nilsson

Gennem de mange sager vi årligt hører 
om i DDL, hvor døve ikke oplever 
deres grundlæggende rettigheder 
overholdt, er det oftest de kommunale 
beslutninger, som spænder ben. Der er 
enorm forskel på landets 98 kommuner, 
og der er enorm forskel på, hvordan 
kommunen lever op til ansvaret for, at 
døve har ret til tegnsprog i forskellige 
situationer. Det kan være alt fra 
timetalsloftet på jobtolkning til ret til 
tilgængelig information på tegnsprog.

I DDL tror vi ikke, at det 
grundlæggende er manglende 
velvilje, som indimellem bevirker, at 
kommunerne rammer helt forkert 
i deres interaktion med døve. Der 
er næppe nogen politiker eller 
medarbejder, som vil os det ondt. Det 
handler formentlig mere om uvidenhed 
i forhold til døve, manglende kendskab 
til området og som på alle andre 
kommunale områder: økonomi. 

Men hverken økonomi, uvidenhed 
eller manglende interesse bør være 
undskyldninger for, at døve ikke oplever 
ligeværdig behandling i dagligdagen. 
Hvor end man bor, arbejder eller færdes, 
skal vi sikre, at retten til tegnsprog 
overholdes og anerkendes. Netop 
kommunalvalget er en gylden chance 
for at sikre vores basale rettigheder. 
Retten til at blive informeret og oplyst 
på tegnsprog, retten til at være en del af 
samfundet. Derfor er det så vigtigt, at vi 
alle bruger vores stemmeseddel. Det er 
ikke vigtigt, om man stemmer til højre 
eller venstre – det skal man selvfølgelig 

gøre ud fra sin egen personlige politiske 
holdning. Men det er vigtigt, at man 
sætter sit grundlovssikrede kryds 
ud for den politiker, som tager døves 
rettigheder alvorligt.

Inden og op til kommunalvalget vil 
DDL hjælpe med at sætte politisk pres 
på kandidaterne over hele landet. Vi 
vil arbejde på, at tegnsprog inddrages 
i valgkampen, og vi vil arbejde for, 
at så mange kandidater som muligt 
oversætter deres valgmaterialer til 
tegnsprog. Det manglede da bare. 
For døves stemmer tæller lige så 
meget som alle andres. Og kun ved at 
lægge pres på kommuner og regioner 
sørger vi for at blive hørt i et samfund, 
hvor vi er mange, der kæmper for 
opmærksomhed. 

Vi opfordrer derfor alle til at tage 
stilling. Tal med dine 
lokalpolitikere. Send 
dem en mail og spørg, 
hvad de vil gøre for 
døves ret til ligeværd 
og overholdelse 
af menneske-
rettigheder. 
Spørg efter deres 
valgmateriale på 
tegnsprog. Spørg om 
de husker, at alle har 
ret til at blive set og 
hørt. 

Det er 
kommunalpolitikere, 
der dagligt har 

indflydelse på, om døve mødes i 
samfundet med plads og rummelighed 
eller med barrierer og stopklodser, 
der for nogle kan lede til isolation og 
manglende deltagelse i stærke, lokale 
fællesskaber. Det er kommunerne, 
der fastsætter fx timeantallet til 
den enkelte på jobmarkedet, og det 
er kommunerne, som kan ændre 
livsvilkårene for deres borgere. 
Derfor er det vigtigt at huske, når 
man sætter sit kryds, at man ikke bare 
stemmer om skattetryk, men også om, 
hvor mange midler der blandt andet 
bruges på skoler, på ældrepleje og på 
kulturområdet.

På din kommunes hjemmeside kan 
du finde kontaktinformation på 
lokalpolitikerne. De er lønnede 
og skal derfor stå til rådighed for 
borgerhenvendelser og svare på, 

hvordan de stiller 
sig politisk indenfor 
de områder, som 
du vælger at 
fokusere på. Er der 
ingen politikere, 
som nævner nogle 
af de områder, 
som du gerne vil 
have uddybet 
eller fremhævet, 
skal kommunens 
borgerservice 
hjælpe med at finde 
den rette. Hvert 
kryds tæller. Også 
dit. 

Det er kommunal-

politikere, der 

dagligt har 

indflydelse på, 

om døve mødes 

i samfundet 

med plads og 

rummelighed eller 

med barrierer og 

stopklodser.
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Den 16. november 2021 er der kommunalvalg, KV, i hele landet. 
Det er en vigtig begivenhed, der får stor indflydelse på, hvordan 
landets 98 kommuner vil blive styret. I denne artikel vil vi kigge 
nærmere på, hvorfor kommunalvalget er så vigtigt - måske endda 
vigtigere end selve folketingsvalget. 

  Michael Weber-Steenberg    Privat

Hvert fjerde år udskrives der 
kommunalvalg, hvor borgere i alle 
landets kommuner får mulighed 
for at stemme lokalpolitikere ind i 
kommunernes bestyrelser. I dag er det 
blandt andet Socialdemokratiet, der 
sidder på magten i kommunerne med 
de største byer: København, Odense, 
Århus og Aalborg. 

Af landets 98 kommuner sidder der en 
socialdemokratisk borgmester på 47 
af dem, hvilket er næsten halvdelen af 
landets kommuner. Partiet Venstre har 
37 borgmesterposter, og de fleste af 
dem ligger i Jylland udenfor storbyer 
som Århus og Aalborg. De resterende 
kommuner er fordelt mellem partierne 
(med antal kommuner i parentes): 
Konservative (8), Radikale Venstre (1), 
Alternativet (1), Socialistisk Folkeparti 
(1), Dansk Folkeparti (1) og lokallister 
(2).

Når lokalpolitikerne er blevet valgt, 
er det dem, der sidder på magten og 
bestemmer, hvordan kommunen skal 
styres de næste fire år. Det gør de 
blandt andet ved at beslutte, hvad 
borgernes skattekroner skal bruges til. 

Skal pengene gå til nye idrætsanlæg, 
flere pædagoger, eller skal der bygges 
flere cykelstier i kommunen? Det er 
beslutninger, som ligger meget tættere 
på borgernes hverdag, hvis man 
sammenligner med beslutninger fra 
Folketinget. Derfor er kommunalvalg 
meget vigtige, og indflydelsen af den 
enkelte stemme er langt større ved 
kommunalvalg sammenlignet med 
folketingsvalg.  

Eftersom kommunalvalg foregår i den 
enkelte borgers egen kommune, er det 
typisk lettere at komme i kontakt med 
kommunalpolitikere og få fremført sine 
tanker i forhold til folketingspolitikere. 
Afstanden fra ide til handling er typisk 
også kortere indenfor kommunalpolitik, 
hvilket gør, at der er gode muligheder 
for den enkelte borger, hvis man gerne 
vil have ens egne ideer fremlagt.

Kommunalvalg og de unge
Når man er ung med høretab, 
interesserer man sig så overhovedet 
for kommunalpolitik? Interesserer 
man sig for, om grundskylden skal op 
eller ned, om der skal flere hænder i 
ældreplejen, eller om man skal lukke 

kommunens biblioteker for at satse 
mere på e-bøger?

I den forbindelse har artiklens forfatter 
fået fat på Nicklas Lejsgaard og 
Frederik Rudebeck - de sidder begge 
som suppleanter i DDU’s bestyrelse 
- for at høre deres tanker omkring 
kommunalvalg. Vi starter med Nicklas.

Nicklas bor i Favrskov Kommune, 
der ligger vest for Århus Kommune. 
Favrskov Kommune er en 
socialdemokratisk kommune, hvor 
naturen spiller en stor rolle.

Nicklas fortæller, at han endnu ikke har 
prøvet at stemme ved kommunalvalg, 
da han har haft svært ved at finde 
den politiker eller det parti, der 
repræsenterede hans egne holdninger 
bedst. Men han har tænkt sig at 
stemme ved næste valg, hvor krydset 
nok bliver sat ved Venstre eller Dansk 
Folkeparti stort set udelukkende på 
grund af deres prioriteringer omkring 
naturbevarelse. Netop bevarelsen af 
den danske natur fylder meget hos 
Nicklas, og det er ikke kun på grund af 
klimaet. 

Deltager gerne i de politiske debatter
Nicklas nævner, at han har deltaget i 
politiske debatter på de sociale medier 
med lokalpolitikere, og han fremhæver 
især en debat omkring Tange Sø, der 
ligger i nabokommunerne Silkeborg 
og Viborg. Søen er kunstigt anlagt 
med det formål at skabe elektricitet 
ved vandkraft. Søen er kun 100 år 

danske døves ungdomsforbund

KV21 – hvad for noget? 
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gammel, hvilket ikke er meget set med 
naturfaglige øjne. Nicklas mener, at 
søen skal tømmes, da den ikke længere 
bruges til at lave elektricitet. Naturen 
skal tilbage til sit oprindelige. Nicklas 
har oplevet at debattere med både 
politikere og borgmestre på Facebook 
og Messenger, hvor holdninger og 
synspunkter er blevet delt. 

Ud fra oplevelsen ved at kunne 
debattere direkte med politikere på 
de sociale medier giver det Nicklas 
en følelse af, at hans stemme har en 
indflydelse. Han bliver set og hørt som 
borger, og det har en stor betydning 
for ham. Det er ikke det samme, som 
når der er folketingsvalg, da det stort 
set er umuligt at komme til at tale med 
folketingspolitikerne, og man kan ikke 
helt stole på det, de siger, siger Nicklas. 

Med lokalpolitikerne er det helt 
anderledes, da de bor i samme 
kommune og ofte har den samme 
interesse i at gøre kommunen til et 
bedre sted til at bo 
og arbejde. Man 
har også større 
sandsynlighed for at 
møde lokalpolitikerne 
i sin hverdag -  i 
dagligvarebutikken 
for eksempel, 

og derfor mener Nicklas, at der er 
større troværdighed at spore hos 
lokalpolitikerne.

Nicklas ynder også 
at følge forskellige 
politikere på 
Facebook, da det er 
spændende at læse, 
hvad de skriver om 
forskellige emner, 
der rører sig både 
i kommunen og 
resten af landet. Han følger også med 
i skattepolitikken, hvor han mener, 
at den enkelte borger bør have mere 
indflydelse på, hvad der skal betales 
skat til. 

Tilgængelighed og mennesker med 
handicap
Vi kommer ind på 
tilgængelighedsområdet, og her 
nævner Nicklas, at der bør være øget 
fokus på den generelle tilgængelighed. 
Det er ikke nok, hvis nogle politikere 

vælger at tekste 
deres videoer, mens 
andre ikke gør. Det 
bør være et krav 
fra højeste sted, at 
der blandt andet. 
er tekster på de 
videoer, der kommer 

fra offentlige politikere og partier, der 
modtager økonomisk bistand fra staten. 
Alle har ret til at kunne følge med i 
debatten, og her bemærker han, at han 

ikke helt genkender 
det med, at bestemte 
kommuner er ’bedre’ 
end andre kommuner 
at bo i, hvis man er 
ung med et høretab.

Det handler 
simpelthen om at 

sætte sig ind i tingene og argumentere 
ud fra det. Derfor er det vigtigt at 
kunne tale sin sag, hvis man har behov 
for særskilt bistand fra kommunen i 
forbindelse med ens handicap. 

Til sidst nævner Nicklas, at det er 
vigtigt at huske på, at politikere 
også er mennesker – uanset om de 
er lokalpolitikere eller arbejder på 
Christiansborg. 

Frederik er netop flyttet til Frederiks-
berg Kommune sammen med sin 
kæreste. Frederiksberg Kommune 
ligger klos op ad Københavns 
Kommune, og kommunen er 
konservativ. 

Frederik stemte ved kommunalvalget 
i 2017, og der stemte han på Liberal 

danske døves ungdomsforbund

Nicklas synes billedet viser meget tydeligt 
hvorfor naturen er værd at kæmpe for.

”Den danske natur 

er smuk og unik - 

den skal vi bevare.”

Navn: Nicklas Lejsgaard
Alder:  23 år
Erhverv:   Betonopstiller
Bopæl:  Hammel, Favrskov 

Kommune, Østjylland

”Din indflydelse er 

størst, når der er 

kommunalvalg.”
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Alliance, LA. Han synes, at partiet 
arbejder for de samme interesser og 
holdninger, som Frederik selv har. Han 
har især interesser indenfor økonomi, 
tilgængelighed og bæredygtighed. Ved 
næste valg regner han med at stemme 
på enten LA eller Venstre af de samme 
grunde som ved sidste valg. Men denne 
gang føler Frederik, at han er blevet 
mere bevidst omkring klimadebatten 
indenfor bæredygtigheds området, så han 
vil være ekstra opmærksom på, hvad de 
forskellige politikere siger om emnet. 

Tilgængelighed og vælgermøder
Frederik nævner, at der er flere 
uddannelsesinstitutioner på 
Frederiksberg, og den mest kendte 
er nok CBS, hvor der er rigtig mange 
studerende deriblandt Frederik 
selv. Han kunne tænke sig, at der 
kom en øget bevidsthed omkring 
tilgængelighed for mennesker med 
handicap, da der fortsat er områder, 
hvor det halter lidt. Hvis han fik 
mulighed for at deltage til vælgermøder 
og lignende arrangementer op til valget 
i november, ville han nok rejse emnet.

Men alene det at deltage i vælgermøder 
kræver en vis mængde energi, synes 
Frederik, da man også skal sørge for, 
at der er tegnsprogstolke, og man skal 
typisk lige afklare placering af tolke 
og reservation af siddepladser med 
arrangørerne, så man kan se tolken. 
Alene disse ting er nok til, at han vælger 
møderne fra. Hvis der på forhånd var 
sørget for disse ting, ville han helt 
sikkert deltage. 

På de sociale medier følger Frederik 
også lidt med i debatten, og her 
fremhæver han politikeren Alex 
Vanopslagh fra LA, da han altid har 
undertekstet sine videoer. Det, synes 
han, er rigtigt fedt og 
nævner, at det bør 
være standard for 
alle videoer. Det er jo 
ikke kun mennesker 
med hørehandicap, 
der har gavn af 
underteksterne. Det 
har alle jo!

Er der forskel på 
kommunerne på 
høretabsområdet?
Frederik nævner, 
at han har boet 
i forskellige 
kommuner, og 
han har tydeligt 
mærket, at der er 
forskel på kommunerne. Især indenfor 
sagsbehandlingstiden. Han har 
oplevet, at der i enkelte kommuner 
har været en meget nem og klar 
kommunikation med kommunen 
omkring hjælpemidler til hjemmet 
(blinklysanlæg med mere) og til studiet 
(løn til noteskriver fx), mens der i 
andre kommuner har været meget 
lang sagsbehandling. Det er klart at 
foretrække at bo i kommuner, hvor 
man ved, der er styr på tingene, og 
at det hele går glat. Det er jo ikke for 
sjov, at man beder om de relevante 
hjælpemidler, så det er noget, man 
gerne vil have på plads hurtigst muligt. 

Dog nævner Frederik, at han ikke 
kender noget til, at den en kommune 
skulle være mere ’flink’ end en anden.

Til sidst gentager han, at det ville 
være fantastisk, 
hvis der var sørget 
for tegnsprogstolke 
til vælgermøder i 
forvejen – så ville han 
helt sikkert deltage!

Sammenslutningen 
af Unge Med 
Handicap, SUMH
Med tanke på 
tilgængeligheden 
i forbindelse med 
kommunalvalget 
har DDU 
kontaktet paraply-
organisationen 
SUMH, som vi i DDU 
er medlem af, for at 

høre, om de har gjort sig nogle tanker 
eller indsatser i den forbindelse. 

Organisationskonsulent hos SUMH 
Pernille van Kleef fortæller, at de har 
valgt at lave informationsmateriale 
til de unge med handicap, 
der kunne tænke sig at gøre 
opmærksom på egne mærkesager i 
forbindelse med kommunalvalget. 
Informationsmaterialet indeholder 
blandt andet vejledninger til, hvordan 
man kan være mere aktiv som borger 
ved kommunalvalget, og om hvordan 
man fx kan deltage i vælgermøder, 
hvor man har mulighed for at få egne 
synspunkter fremført. 

Derudover vil materialerne indeholder 
en række mærkesager, som er 
interessante for unge med handicap, 
hvor problemstillinger og mulige 
løsninger præsenteres, således at man 
kan klæde sig selv og sine venner på 
til at deltage i debatten på såvel de 
sociale medier som til vælgermøder. 
Materialerne er lige på trapperne, 
og DDU har naturligvis sagt ja til at 
videregive informationsmaterialet. 
Det kommer ligeledes til at ligge 

Navn: Frederik Rudebeck
Alder:  25 år
Erhverv:   Studerer cand.merc.

aud (revisor kandidat-
uddan nelsen) på CBS

Bopæl:  Frederiksberg, 
Frederiksberg 
Kommune, 
Hovedstaden

”Hvis der var 

sørget for 

tegnsprogstolke 

og alt det der i 

forvejen, kunne 

jeg fokusere på 

vælgermødets 

formål og have 

mere energi til at 

deltage i debatten.”
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tilgængeligt på SUMH’s hjemmeside: 
www.sumh.dk/kv21.

Penille nævner også, at de arbejder på 
at finde unge, der har lyst til at deltage 
i vælgermøder i henholdsvis Odense, 
Aarhus, Aalborg og København. Alle er 
velkomne. Det handler primært om at 
opleve en debat og få indsigt i, hvordan 
det hele fungerer. Det kan måske give 
blod på tanden hos nogle unge til at 
træde mere i karakter og bidrage med 
endnu en stemme i debatten. 

Følg med på SUMH’s facebookside 
for at finde information om hvor og 
hvornår henover efteråret. SUMH 

sørger for, at man følges ad til 
debatterne, og har man lyst, er der 
mulighed for at drikke en sodavand 
eller øl sammen bagefter. Kontakt 
endelig DDU, hvis du synes, det lyder 
spændende – vi vil gerne hjælpe med 
det praktiske omkring tegnsprogstolke.

#enmillionstemmer
Har du hørt om hashtagget? Det er 
en folkebevægelse, der blev etableret 
i 2019 og har siden udviklet sig med 
lynets hast. Det handler om at give 
opmærksomhed til mennesker med 
handicap, som også har ret til at blive 
set og hørt i samfundsdebatten. 
En af mærkesagerne er den 

forskelsbehandling, som mange føler, 
de får i landets kommuner. Man ønsker 
en mere ensartet sagsbehandling på 
tværs af kommunerne, så alle med 
handicap bliver behandlet lige, uanset 
hvor i landet man bor.

Bevægelsen havde lavet et lovforslag, 
der blev behandlet i Folketinget den 3. 
juni 2021, men desværre blev det ikke 
stemt igennem. Derfor er der nu ekstra 
fokus på kommunalvalget, hvor man 
håber på at skabe øget opmærksomhed 
på handicapområdet til gavn for alle 
med et handicap.

Frederik i sit rette element på Frederiks berg, i 
grønne områder tæt ved CBS, hvor han studerer.
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En varm sommerdag mødes jeg med Knud Søndergaard i DDL’s lokaler i Brohusgade 
i København. Vi skal tale om at være politisk aktiv – og ikke mindst det forestående 
kommunalvalg til november.

  Josephine Anker    Serhat Dogru

Knud Søndergaard er et kendt navn 
og ansigt blandt både unge og ældre – 
nationalt og internationalt. Han har et 
imponerende politisk CV og har været 
politisk aktiv siden 1953. Selv om Knud 
for længst er gået på pension, så er han 
stadig en aktiv herre.

Landbrug og politik på Sydfyn
Knud er opvokset på landet på 
Sydfyn. Det var et område med mange 
venstrefolk, og det har præget Knud, 
som altid har haft en liberal indstilling. 
”Jeg opfatter mig selv om en borgerlig 
politiker, og det hænger sammen med 
min opvækst,” fortæller Knud. 

Hans far var venstremand og sad som 
sognerådsformand i to perioder på i alt 
otte år i det, der hed Ulbølle Kommune 
på Sydfyn. Det var en lille kommune, 
som dengang i 1940’erne havde knap 
1.000 indbyggere.  

”Det var ikke, fordi vi snakkede så 
meget om politik. Vi havde en karl 
(gårdmedhjælp, red.), som kom hos 

os. Han var socialist, og det medførte 
mange højlydte meningsudvekslinger 
mellem mig og min far,” mindes han.

I 1940’erne havde landbruget en anden 
rolle end i dag, hvor landbruget er 
blevet en stor industri med maskiner 
og mekanisering. Sådan var det ikke, da 
Knud voksede op.

”Landbrug var dengang et selvstændigt 
erhverv. Det er det også i dag, men det 
er blevet meget meget større. Vi lever 
af landbrug – uden landbrug får vi ikke 
føde,” siger Knud med et glimt i øjet.

Opvæksten på Sydfyn har præget 
Knuds livsanskuelse og tændt en 
politisk gnist hos ham, som har varet i 
mere end et halvt århundrede. Også i 
det daglige følger Knud med. Han læser 
aviser hver dag og er særligt optaget af 
politiske diskussioner.

Den 16. november 

er der kommunal- og 

regionsrådsvalg. 

Hvorfor skal man 

stemme?

”Man skal stemme 
for at få indflydelse 
på, hvordan 
samfundet udvikler 
sig i stedet for at lade stå til og 
lade andre bestemme det hele. Jeg 
stemmer til både folketingsvalg, 
europaparlamentsvalg og kommunal- 
og regionsrådsvalg. Det er vigtigt for 
mig at stemme, for det er der, man kan 
være med til at gøre en forskel. Ens 
stemmer tæller. Den betyder noget.”

Knud fortsætter: ”Jeg synes faktisk 
også, man har pligt til at stemme. 
Personligt har jeg aldrig forsømt at 
stemme.”

Få døve politikere
Knud har selv været opstillet tre gange 
ved kommunalvalget i Hvidovre, og 
siden er der en enkelt eller to andre 
døve, som har forsøgt sig i politik. I 
Danmark i dag har vi ingen officielt 
opstillede døve politikere. I andre lande 
både i Europa og resten af verden er 
der flere døve politikere. I Sverige har 
man fx døve politikere i byrådene

Hvorfor er der ikke flere aktive døve 
politikere i Danmark?

”Det er et godt spørgsmål. Går man 
tilbage i historien, så var der tidligere 
politiske afdelinger i døvesamfundet. 
I dag er både det hørende samfund 
og døvesamfundet markant ændret. 

Interessen for at 
engagere sig politisk 
er ikke overvældende 
stor. Jeg tror også, 
at det handler om, 
at mange ikke rigtigt 
ved, hvordan man 
skal starte et politisk 
virke,” funderer Knud.

”Et bud kunne også være, at man i nogle 
lande har flere politiske partier og 
politiske foreninger end i Danmark, og 
at adgangen til det politiske liv er mere 
tilgængelig for døve.”

Knud er dog ikke længe om at komme 
med et løsningsforslag: ”Jeg hører 

Din stemme gør en forskel

”Hvis man intet gør, 

så kommer man 

ingen vegne.”
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rundt omkring om døve, som er 
interesseret i politik. Og det er jo 
dejligt. Hvis man vil og synes, man skal 
gøre en forskel, skal man melde sig ind i 
et politisk parti og tage den derfra. Hvis 
man intet gør, så kommer man ingen 
vegne.”

Lokalpolitisk startskud
Lokalpolitik er et vigtigt sted at starte, 
mener han. Herfra kan man arbejde 
sig videre op i det politiske system, 
hvis man ønsker det. Da Knud stillede 
op til kommunalvalg, fik han ikke nok 
stemmer til at blive valgt ind. ”Men til 
gengæld fik nogle politikere øje på mig. 
Jeg var i nogle år medlem af Hvidovre 
Handicapråd. Der møder man jo mange 
politikere og får mulighed for at påvirke 
dem. Der er mange måder at engagere 
sig på politisk.”

”Jeg husker engang, hvor jeg 
var til et møde et sted nord for 
København. Da mødet var færdigt, 
skulle jeg køre hjem til Hvidovre. Et 
kommunalbestyrelsesmedlem fra 
Hvidovre Kommune var også til stede, 
og jeg tilbød, at han kunne køre med. 
Vi fik en fin sludder i bilen på vej hjem, 
hvor vi meget naturligt talte om at være 
døv. Senere mødte jeg ham igen, og han 
kunne huske vores samtale. Det er jo 
også en form for påvirkning.”

Knud kan fortælle og fortælle. Det er 
tydeligt, at han har stor erfaring og ved, 
hvad han taler om. ”Hvis man vil i gang 
med politik, så skal man melde sig ind 
i den lokale afdeling af et parti og gå 
videre derfra og træffe andre politikere 
og udbrede, hvad man gerne vil gøre 
og ændre ved – præcis på samme 
måde, som man kan gøre en forskel i 
døveforeningerne ved aktivt at gøre 
noget,” afslutter Knud.

Knud Søndergaard har tidligere været 
opstillet til kommunalvalg, og han har også 

været medlem af Hvidovre Handicapråd. Han 
mener, at der er mange måder at engagere sig 

på politisk.
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afdeling for dansk tegnsprog

I 2020 blev der i et facebookforum foretaget en afstemning om hvad statsminister 
Mette Frederiksens tegnnavn skulle være. Blandt flere forskellige forslag fik 
tegnnavnet M^F flest stemmer. Så vidt vi ved, var det første gang en offentlig 
afstemning om et tegnnavn fandt sted.

  Afdeling for dansk tegnsprog

På Afdeling for Dansk Tegnsprog i Dansk Sprognævn 
svarer vi hvert år på flere hundrede sproglige spørgsmål 
om dansk tegnsprog (se et udsnit af dem i Brevkassen på 
vores hjemmeside www.dansktegnsprog.dk), og for nylig 
fik vi spørgsmålet: ”Hvordan dannes tegnnavne på dansk 
tegnsprog?” I anledning af dette efterårs kommunalvalg 
vil vi svare på spørgsmålet med eksempler på politikeres 
tegnnavne.

Tegnnavne bliver typisk skabt af tegnsprogstalere i de kredse 
hvor tegnsprogstalere færdes, og i dansk tegnsprog dannes 
de på i hvert fald fire forskellige måder: 1) på baggrund af 
et kendetegn ved personen, 2) som en rebus, 3) som en 
initialforkortelse eller 4) på baggrund af tal der forbindes med 
personen. Vi kan konstatere at de tre førstnævnte måder at 
danne tegnnavne på, er i brug i forbindelse med de danske 
politikere og andre kendisser, og det ser ud til at politikere 
gennem tiden først og fremmest har fået deres tegnnavne på 
baggrund af kendetegn ved dem. Det gælder fx (tegnnavnene 
nævnt i parentes efter navnene) forhenværende 
statsminister Thorvald Stauning (skæg), forhenværende 
statsminister Anker Jørgensen (spidst skæg), forhenværende 
statsminister Poul Schlüter (krøllet hår), forhenværende 
politiker Mogens Glistrup (to fortænder) og forhenværende 
kultur-/kirke-/økonomiminister Marianne Jelved (taske). 

Blandt personer der kender hinanden godt, indgår 
efternavnet ikke så ofte i det personlige tegnnavn, men 
netop i forbindelse med offentlige personer, er det meget 
almindeligt at deres efternavn indgår i tegnnavnet, enten 
som (del af) en rebus eller i initialforkortelsen. Som allerede 
nævnt har Mette Frederiksen tegnnavnet M^F, som jo er 
initialerne i hendes fulde navn. I den noget mere farverige 
ende af skalaen finder man Lars Løkke Rasmussens 

og Anders Fogh Rasmussens 
tegnnavne. Lars Løkkes tegnnavn 
er et eksempel på en rebus med 
udgangspunkt i efternavnet Løkke. 
Han hedder nemlig L^LØKKE, og 
eftersom løkke og galge har det samme 
tegn på dansk tegnsprog, får man 
uvægerlig konnotationer til en 
hængning. Anders Fogh Rasmussen 
hedder IDIOT på dansk tegnsprog. 
Glossen IDIOT har også betydningen 
’fjog’, og den tidligere statsminister 
blev kaldt sådan fordi fjog i lyd og 
stavemåde er tæt på mellemnavnet 
Fogh. Tegnnavnet kan være et lån fra 
dansk hvor Foghs øgenavn i de år han var 
statsminister, var (Anders) Fjog.

Så nu, kære læsere, er det altså bare 
om at komme i gang med at give 
kommunalpolitikerne tegnnavne! 
Hvad med JA-KOP NÆSE^A og 
GRIS^S til henholdsvis Jakob Næsager 
og Sofie Seidenfaden fra Københavns 
Borgerrepræsentation; Københavns 
overborgmester Lars Weiss kunne 
hedde L^W, Liv Gro Jensen fra Århus 
Byråd kan blive til LEVE-VOKSE^J, 
og Kenny Bruun Olsen fra Fredericia 
Byråd til BRILLE da han – ja, gæt 
engang – bruger briller. Som I kan se, 
har vi masser af bud, men i sidste ende 
er det alene sprogbrugerne der afgør 
hvad der dur.

Hvad ville du kalde din 
kommunalpolitiker på 
dansk tegnsprog?

Lars Løkke Rasmussen

Thorvald Stauning

Anker Jørgensen

Poul Schülter
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internationalt samarbejde

I januar 2021 igangsatte DDL det til dato første globale projekt. Det sker i samarbejde 
med døveforbundene i Ghana, Rwanda, Jordan, Togo og Colombia plus verdens 
døveforbund, WFD. Det er første gang, at så mange forbund arbejder sammen om et 
projekt med global rækkevidde.

  Vickie Mølgaard-Madsen    Privat

I Danmark er der cirka 4.000 døve, 
men på globalt plan er tallet meget 
højere. Ifølge døves verdensforbund, 
WFD, er der over 70 millioner døve 
på verdensplan. Størstedelen af disse 
bor i det globale syd (det man tidligere 
kaldte udviklingslandene, red.).

Døve er en af de største 
marginaliserede grupper under 
corona grundet manglende adgang 
til informationer. Det betyder 
også, at mange døve mangler viden 
og forståelse om corona og alle 
følgerne som lockdown, skolelukning, 
smittespredning og så videre. Det har 
fx medført, at døve er blevet straffet 
for at bryde lockdownen (det er sket i 
Jordan, red.), og at der har været højere 
smitte blandt døve, ligesom der har 
været højere tal for angst blandt døve.

Coronapandemien har da også vist, at 
der er stor forskel på, hvordan døve 
bliver behandlet i forskellige lande. 
Der er desværre mange eksempler 
på, at døve og mennesker med 
handicap er blevet nægtet adgang til 
behandling, adgang til information eller 
blevet nedprioriteret, når et presset 
sundhedsvæsen skal vælge, hvem 
de skal behandle. Der er derfor en 
berettiget bekymring over, hvor langt 
tilbage døve og handicappede vil blive 
placeret i køen til COVID-19-vaccinen. 
Derfor er de seks forbund gået sammen 
på tværs af kloden og har etableret et 
transnationalt partnerskab. Målet er at 
styrke døve organisationerne på globalt 
plan, så de bliver bedre i stand til at sikre 
døves rettigheder under pandemien. 

Veera Elonen er projektleder på DDL’s 
internationale arbejde, og Døvebladet 
har stillet hende et 
par spørgsmål om det 
store projekt. 

Hvad kan det globale 

projekt, som et 

nationalt projekt ikke 

kan?

”Det kan mange 
ting. For det første 
betyder det, at alt 
materiale, som 
projektet udarbejder, 
vil blive sent til 

WFD’s 127 medlemslande. Det gør 
man aldrig med nationale projekter 
– der fokuserer man kun på, hvad der 
sker indenfor ét lands grænser. Men vi 
er nødt til at se på, hvordan vi bedst kan 
støtte hele verden. Coronapandemien 
er global, så det giver ikke mening kun 
at se nationalt. Vi skal støtte døves 
rettigheder globalt – det vil sige i hele 
verden.”

Hvorfor blev det lige de fem lande, som er 

kommet med i projektet?

“Da det er et globalt projekt, har set 
på, hvordan vi kan favne så mange som 
muligt. Det har vi gjort ved fokusere på 
nogle af de største sprog i verden. Vi 
har arabisk, spansk, fransk og engelsk. 
Ghana og Rwanda repræsenterer det 
engelske, Togo det franske, og Jordan 
repræsenterer den arabiske verden. 

Alle de fire lande 
har vi i forvejen 
projekter med. 
Colombia er kommet 
med i projektet og 
repræsenterer hele 
den spansktalende 
del af verden. På den 
måde har vi fire af 
verdens store sprog 
med i projektet. Vi 
burde måske havde 
haft russisk med, 
men på nuværende 
tidspunkt har vi ikke 

DDL’s første  
globale projekt for døve 

”Corona pandemien 

er global, så det 

giver ikke mening 

kun at se nationalt. 

Vi skal støtte døves 

rettigheder globalt 

– det vil sige i hele 

verden.”

Robert (Uganda) er DDL's 
internationale projektleder på 

det globale projekt.
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internationalt samarbejde

kendskab til stærke russisktalende 
organisationer. Så på den måde kan 
man sige, at Colombia er klassens nye 
elev. De andre har vi samarbejdet med 
før, og vi kender hinanden fra andre 
sammenhænge.”

Hvordan er det arbejde sammen med så 

mange lande på tværs?

“Man skulle måske tro, at det er svært 
med forskellige sprog, kulturer og ikke 
mindst forskellige tidszoner. Men det har 
faktisk ikke været noget stort problem. 
Alle har været meget motiverede for at 
arbejde med projektet. På videomøder 
har vi kommunikeret på internationale 
tegn. På skrift har engelsk været sproget. 
Indimellem har vi måttet bruge Google 
Translate til at få oversat til/fra spansk, 
fransk og arabisk. Det har ikke været 
perfekt, men det har været ok. Vi har haft 
møder kl.16 dansk tid. Det passer med 
kl. 9 i Colombia. Rwanda og Jordan er 
langt væk, men der er dog kun en times 
tidsforskel.”

“Det har været utrolig spændende at 
arbejde sammen på tværs. Alle landene 
står i meget forskellige situationer. Vi 
blev fx meget overrasket over, at døve i 
Rwanda kommer forrest i vaccinekøen, 
da mennesker med handicap betragtes 
som en sårbar gruppe. Det er meget 
positivt. I andre lande er døve og andre 
handicapgrupper bagerst i køen og 
har slet ikke adgang til information om 
vaccine.”

Hvilke udfordringer har der været ved at 

arbejde med så stort et projekt?

“Det har helt klart været 
kommunikationen, altså 
kommunikationen i de enkelte lande. 
Information om coronapandemien 
har ikke været tilgængelig for døve. 
I starten var der meget fokus på 
tegnsprog, men efterhånden blev 
informationen kortere og kortere, og 
myndighederne faldt tilbage i gamle 
vaner. I projektet har vi udarbejdet 
en værktøjskasse, og den er et godt 
redskab til at blive ved med at kæmpe 

for at sikre tilgængelighed og højt 
informationsniveau til døve i alle 
lande. WFD har lavet en undersøgelse, 
som viser, at der på verdensplan 
har været over 100 lande, som har 
tegnsprogstolkede pressemøder/
nyheder af varierende kvalitet. Det 
har desuden været forskelligt, om de 
nationale sundhedsmyndigheder har 
sørget for oversættelse til tegnsprog. 
Nogle myndigheder har betalt for at 
få det gjort, og andre har forventet at 
oversættelse til tegnsprog ergratis.” 

“Hvis man ser på selve projektet, så 
har det sværeste været, at vi ikke har 
kunnet mødes fysisk. Vi har manglet 
at kunne sidde sammen og udvikle 
materialer. Alt er foregået online. 
Tidszonerne driller selvfølgelig også 
lidt. Det er en anden måde at arbejde 
på, og det har også betydet, at arbejdet 
er gået langsommere, end hvis vi havde 
været sammen fysisk.”

Har der været nogle overraskelser 

undervejs?

“Jeg vil igen fremhæve Rwanda. 
Døve står forrest i vaccinekøen. Da 
der var udgangsforbud, fik ansatte 
hos døveforbundet i Rwanda også 
lov til at møde op på arbejd, fordi 
myndighederne var klar over, at de 
varetog en samfundskritisk funktion 
ved at sikre information til døve.”

Hvor er I nu med arbejdet?

“Vores internationale 
projektmedarbejder Robert Nkwangu, 
som arbejder hjemmefra i Uganda, 
har det overordnede ansvar for den 
værktøjskasse, vi er ved at udarbejde. 
Han sørger for at samle det hele. Vi 
andre kommenterer, retter til og så 
videre. Herefter bliver materialet 
i værktøjskassen oversat til fire 
forskellige varianter af internationale 
tegn baseret på engelsk, fransk, spansk 
og arabisk. Og det er der, vi er nu. 
Projektet består af tre dele. Den første 
del blev lanceret den 15. august, den 
anden del bliver i løbet af oktober og 

den tredje del i løbet af november 
2021.”

“Værktøjskassen bliver delt på WFD’s 
hjemmeside, og derfra når den ud til 
de nationale døveforbund. Derudover 
tilbyder projektet også webinarer plus 
individuel rådgivning og sparring til 
dem, der har behov for det.”

Kommer vi til at se flere globale projekter 
i fremtiden?

“Det afhænger meget af erfaringerne 
fra dette projekt. Det er faktisk 
også første gang, at Handicappuljen 
finansierer sådan et projekt. 
Coronapandemien har medført en 
speciel situation. Vi ved ikke, om puljen 
vil støtte globale projekter i fremtiden. 
I DDL synes vi bestemt, at det giver god 
mening at arbejde globalt.

Projektet hedder: “COVID-19: 
Do not leave deaf people 
behind!” og er finansieret 
af Handicappuljen. 
Projektperioden løber fra 
den 1. januar 2021 til den 31. 
december 2021.

Døveforbund i projektet:

• World Federation of the Deaf 
(WFD)

• Ghana National Association 
of the Deaf (GNAD)

• Rwanda National Union of 
the Deaf (RNUD)

• Jordanian Federation of the 
Deaf (JFD)

• Association des Sourds du 
Togo (AST)

• Federación Nacional 
de Sordos de Colombia 
(FENASCOL)

Find materialer fra projektet 
her: www.wfdeaf.org/ covid19-
toolkit/
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Kristensen  
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dansk døve-idrætsforbund

Oliver Wulff Kristensen var blot 16 år gammel, da han på forbløffende vis formåede 
at hive en femteplads hjem i herresingle ved sin første internationale deltagelse ved 
verdensmesterskaberne i bowling i 2019 i Taiwan. Han markerede i allerhøjeste grad 
sit navn på den internationale bowlingscene i døveidrætten. To år senere efter en 
mærkværdig tid under coronapandemien står Oliver med nye mål og nye drømme, der 
skal indfries. For selvom en femteplads blandt verdens bedste allerede er en kæmpe 
bedrift, så er der ingen tvivl hos Oliver – han vil helt til tops og kæmpe om metal til 
Danmark. Vi lærer det unge bowlingtalent at kende i dette portræt.

  Nicklas Kleczewski    Jens Luckenbach, Terence Yaw og privat

19-årige Oliver Wulff Kristensen 
bor i Horsens sammen med sin mor, 
Karina, sin far, Henrik, og lillebroren, 
Sebastian, på 16 år. Oliver har desuden 
to ældre halvsøskende: Filip på 25 år 
og Natacha på 28 år. Han er en social 
ung gut, som godt kan lide at bruge sin 
fritid sammen med sin familie og sine 
venner, og udadtil virker Oliver som 
en ganske almindelig fyr i slutningen af 
sine teenageår – men Oliver er meget 
mere end det.

Født døv 

Oliver er født døv. Det var der ingen, 
der vidste, dengang han kom til verden 
den 17. september 2002 på Horsens 
Sygehus. Faktisk blev det først endeligt 
bekræftet, da Oliver var i to-årsalderen. 
Dette skyldtes hovedsageligt, at man 
dengang ikke hørescreenede børn 
på samme måde, som det er tilfældet 
i dag. Det blev i stedet til et par 
forgæves forsøg på at måle Olivers 
hørelse, da han var helt lille. Hver gang 
audiologerne forsøgte at måle Olivers 
hørelse, skreg han så højt, at det var 
umuligt at få foretaget en brugbar 
måling. Til sidst kunne audiologerne 
på Vejle Høreklinik konstatere, at 
Oliver havde nedsat hørelse – men 
hvor stor en hørenedsættelse kunne 
de ikke umiddelbart sige. Via Vejle 
Høreklinik blev familien derfor kort 
efter tilknyttet Center for Høretab 
ved Fredericiaskolen. Som det første 
blev den knap to år gamle Oliver med 
sine forældre sendt på et 14-dages 
ophold i august 2004 sammen 
med andre småbørnsfamilier med 
hørehæmmede børn. Formålet med 

opholdet var at observere de små børn 
og måle deres hørelse for at finde frem 
til, hvor omfattende deres høretab 
var. Undervejs kunne audiologerne 
konkludere, at der ikke var nogen 
reaktion hos Oliver, og at han altså 
var helt døv på begge ører. Hvad der 
præcis ligger til grund for Olivers 
høretab, er der dog aldrig kommet en 
endelig afklaring på. Hans mor, Karina, 
formoder, at det muligvis kan skyldes 
gulsot, hvilket Oliver var ramt af som 
spæd.

Nogle måneder senere i november 
2004, da Oliver lige var fyldt to år, fik 
han indopereret et CI-implantat på sit 
højre øre.

Opmærksomme forældre 
Olivers forsinkede lydstimulering 

gjorde, at han først kunne begynde 
at lære at høre og tale senere end 
sine jævnaldrende. Derfor benyttede 
familien sig også af tegnstøttet 
kommunikation i de tidlige år, samtidig 
med at Oliver gradvist begyndte at lære 
at tale og forstå de mange lyde fra sit 
nye apparat.

Hans forældre var også allerede fra 
start meget opmærksomme på deres 
søns behov, og de ville sørge for, at 
han fik den rette støtte. Med god 
hjælp og rådgivning fra kommunen 
betød det, at Oliver blandt andet 
fik en tryg skolegang, hvor der blev 
taget hånd om hans høretab. Han 
gik i folkeskole på Vejle Midtbyskole 
- først på afdeling Damhaven fra 0. 
til 6. klasse og herefter på afdeling 
Strandgade fra 7. til 9. klasse. Fælles 

Oliver på sin 4-års 
fødselsdag
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for begge steder var, at Oliver blev 
placeret i mindre klasser, hvor der 
blev taget særlige hensyn til eleverne, 
som alle hver især havde en eller 
anden form for funktionsnedsættelse. 
Efter 9. klasse tog Oliver et år på 
Ungdomscenter Vejle, også kaldet UCV, 
for at blive klædt på til at kunne tage en 
erhvervsuddannelse.

Sideløbende med skolen følte 
forældrene, at det var vigtigt, at Oliver 
kunne komme ud og være social 
og fysisk aktiv sammen med andre 
mennesker ved at dyrke sport.

Finde frem til den rette fritidsaktivitet
Som så mange andre børn blev Oliver 
derfor i en ung alder introduceret for 
fodbold i den lokale fodboldklub. På 
fodboldbanen kunne Oliver løbe rundt 
og brænde krudt af, og det, synes han, 
var ganske sjovt. Alligevel var det ikke 
helt uden udfordringer. Hans forældre 
bemærkede nemlig, at det kunne være 
svært for Oliver at følge med, når 
trænerne gav store og vigtige kollektive 
beskeder på banen, samt når de andre 
børn snakkede i munden på hinanden. I 
sidste ende blev det mere eller mindre 
en kendsgerning, at fodbolden nok 
ikke var den helt rigtige sport for ham 
alligevel.

I stedet valgte han at prøve 
kræfter med ketcher og fjerbold på 
badmintonbanen. I hallen var der ikke 
mange samlet på samme tid til træning, 
og det fungerede egentlig bedre for 
Oliver, at de ikke var så mange. Men 
Oliver mistede alligevel efter noget tid 
lysten og interessen, eftersom den klub, 
han var tilknyttet primært, kun kunne 
tilbyde træning, så der var ikke rigtigt 
nogen turneringer at deltage i. Det var 
svært at affinde sig med, når man er et 
konkurrencemenneske som Oliver.

Efter Oliver fyldte 12 år, fik han 
øjnene op for noget helt andet. Det 
skete, da han blev introduceret for 
bowlingsporten gennem sin onkel – og 
dét var en meget positiv oplevelse 
for den unge horsensianer. Oliver 

dansk døve-idrætsforbund

Skolefoto af Oliver, omkring det 
tidspunkt hvor han lige var startet til 
bowling.
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viste nemlig hurtigt flair for spillet, 
og han blev straks meldt ind i den 
lokale bowlingklub, Horsens Bowling 
Klub, også kendt som HBK 91. I 
bowlingklubben var Olivers onkels 
kone hjælpetræner, hvilket var med til 
at danne nogle trygge rammer omkring 
sporten for den unge Oliver.

”Det var en fed følelse at stå på 
bowlingbanen. Jeg blev helt opslugt 
af sporten og kunne nærmest lukke 
mig inde i min egen lille boble, hvor jeg 
bare fokuserede på mig selv, kuglen 
og banen. Der var ikke rigtig nogen 
holdkammerater eller andet, jeg skulle 
forholde mig til, og det syntes jeg 
egentlig var meget rart.”

Skridtet videre 
I takt med at Oliver blev bedre til sin 
nye store sportsinteresse, begyndte 
ambitionerne inde i ham tilmed at 
vokse. Han ville mere end bare at 
”hygge-træne”. Derfor skiftede han til 
en anden bowlingklub i Horsens, som 
hedder Stars and Strikes. Her var der 
flere ungdomsspillere samt et attraktivt 
udviklingsmiljø med gode muligheder 
for at tage sporten et skridt videre. Og 
her kom der for alvor fart på Olivers 
udvikling.

Dengang Oliver startede til bowling i 
HBK 91, brugte han en simpel en-
håndsrelease – den mest almindelig 
teknik, som man kender den, når man 
slipper kuglen og sender den afsted 
med én hånd – faktisk som de fleste 
af os gør, når vi spiller bowling. Der 
var bare dét problem, at Oliver ofte 
døjede med sår og hudafskrabninger 
omkring yderledet på sin højre 
tommelfinger, fra når han skulle slippe 
kuglen afsted. Efter tre, fire år med 
lidt for mange hudafskrabninger 
valgte Oliver derfor at begynde at øve 
sig på at slippe kuglen med en særlig 
to-håndsrelease. Dette er en teknik 
som for langt de fleste kan tage meget 
lang tid at lære, men ikke for Oliver - 
han mestrede teknikken usandsynligt 
hurtigt. Den nye teknik blev med 
det samme implementeret i hans 

træningsprogram og erstattede den 
opslidende en-håndsrelease. Så var 
det slut med hudafskrabninger.

Muligheden som ændrede det hele  
Nogle gange sker de mest tilfældige 
ting på de helt rigtige tidspunkter. 
Og man kan vist roligt sige, at det 
både var kæmpe held og samtidig en 
forunderlig historie, at det lykkedes 
Oliver at få øjnene op for Dansk Døve-
Idrætsforbund. For det skete nemlig 
ved et tilfælde.

I 2018 skulle DDI’s landstræner, 
Bjarne Svensson, i forbindelse med sin 
trænerrolle i Parasport Danmark være 
med til opstarten af Special Olympics. 
Special Olympics er verdens største 
idrætsorganisation for personer med 
udviklingshandicap og er i Danmark 
forankret i Parasport Danmark.

Landstræner, Bjarne Svensson, 
fortæller:

”Jeg var i Horsens i maj 2018 i 
forbindelse med opstarten af Special 
Olympics, som skulle finde sted i Abu 
Dhabi 2019. I Horsens møder jeg så 
en trænerkollega, Alan, som også 
er formand i Stars and Strikes. Han 
fortæller mig, at de i klubben har en 
bowlingspiller, som har CI. Og det er så 
Oliver. Jeg får Olivers oplysninger og 
får i første omgang kontakt til ham og 
hans forældre.”

Efterfølgende modtog Oliver en 
mail. Det var landstræner Bjarne, 
som inviterede Oliver med til 
døvelandsholdets samling i Haslev. 
På det tidspunkt var Oliver blot 15 år 
gammel.

”Jeg var meget nysgerrig og ville 
selvfølgelig gerne prøve landsholdet af 
for at se, hvad det var for noget, så jeg 
sagde selvfølgelig ja tak til invitationen 
med det samme,” fortæller Oliver.

dansk døve-idrætsforbund

Oliver har vundet en pokal til 
klubmesterskabet i HBK.

Oliver med 2 
klubkammerater fra Stars 

and Strikes som han 
spillede på hold med i 

ungdomsrækken.
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Mødet med DDI
Det var en spændt og lidt genert Oliver, 
der mødte op til sin første samling i 
Haslev. 

Da han trådte ind ad døren, blev han 
først og fremmest en smule overrasket 
over, at spillerne på holdet var en del 
ældre end ham selv. Men han valgte at 
gå ydmygt ind til en ny oplevelse med et 
åbent sind.

Med en tegnsprogstolk ved sin side, 
som på den gode måde stjal lidt fokus 
fra den generte unge mand, fik Oliver 
præsenteret sig selv, og alle hans nye 
holdkammerater tog godt imod ham. 
De var alle sammen meget nysgerrige 
på den nye spiller på holdet.

Efter samlingen havde Oliver fået en 
masse indtryk, som lige skulle fordøjes, 
men mavefornemmelsen var god.

”Jeg tog afsted fra samlingen med en 
fed følelse i kroppen. Jeg havde fået en 
masse ud af at være med både socialt og 
træningsmæssigt. Spillerne var virkelig 
flinke, og jeg syntes, at Bjarne var en god 
træner. Jeg kunne mærke, at jeg allerede 
glædede mig til den næste samling.”

Hans forældre, som også var med 
til den første samling, blev positivt 
overraskede over den åbenhed, de blev 
mødt med.

”Vi kunne se, hvordan han faldt i 
hak, lige så snart han kom ind på 
landsholdet. Det var tydeligt at mærke, 
at Oliver følte sig godt tilpas sammen 

med de øvrige spillere. Der er helt klart 
noget specielt med sammenholdet 
og fællesskabet ved at være sammen 
med andre, som selv har høretab. Det 
er noget, Oliver relaterer meget til. 
Noget som var til stor glæde for os som 
forældre at se. Det var simpelthen en 
stor succesoplevelse og har været det 
lige siden. Vi er blevet taget godt imod. 
Det gælder fra alle omkring landsholdet 
og DDI. Det er helt fantastisk,” fortæller 
mor Karina.

Sidenhen har Oliver fået sit tegnnavn 
og er opkaldt efter sin specielle to-
håndsrelease.

En femteplads ved verdens-
mesterskabet i 2019
I august 2019 skete så noget af 
det største, der kan ske, for en ung 
sportsudøver. Oliver havde efter få 
samlinger overbevist 
landstræneren om, at 
hans hårde arbejde 
havde givet pote. 
Som resultat af dette 
blev Oliver udtaget 
til at repræsentere 
Danmark og de 
danske farver ved 
VM i Taiwan som 
den yngste danske 
deltager og som en 
af de alleryngste 
deltagere ved 
mesterskabet. Han 
fik tilmed æren af 
at være den danske 
fanebærer under 
åbningsceremonien. 

Det var en kæmpe oplevelse for den 
dengang 16-årige Oliver.

Undervejs som turneringen skred 
frem, blev det mere og mere tydeligt, at 
Både Oliver og landsholdskammeraten 
Pierre Boqcuet viste storform. Det 
endte med, at Oliver blot var sølle 24 
kegler og én placering fra at spille sig 
videre i semifinalen, men måtte se sig 
ude, lige som det begyndte at spidse til. 
Det var så tæt på. Dermed kom han på 
en flot femteplads i herresingle ud af i 
alt 116 deltagere.

Landsholds kammeraten Pierre 
Boqcuet vandt guld til Danmark til 
kæmpe glæde for hele holdet.

Udover herresinglen deltog Oliver 
også i double og trio. I double fik 
Oliver og Pierre en ottendeplads ud 

af 59, og I trio fik 
Oliver og Pierre 
sammen med Steen 
Vagner Jensen en 
11.-plads ud af 39. 
Disse placeringer 
spillede også en 
rolle, for med en 
samlet 14.-plads 
til Oliver efter 
herrernes all-events 
avancerede han sig 
nemlig videre til at 
være blandt de 24 
bedste spillere til 
herrernes masters. 
Her endte han på en 
19.-plads og et exit i 
første runde.

“Man skal gribe 

chancen, når den 

byder sig. Jeg greb 

chancen, da jeg 

havde muligheden 

for at komme med 

til VM, og det vil 

jeg aldrig fortryde. 

Det har været en 

af de allerstørste 

oplevelser i mit liv.” 

Oliver som fanebærer ved VM 2019 i Taiwan

Olivers familie 
var med til 
Taiwan som 
publikum.
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Selvom det var med 
en særlig bitter smag 
i munden over exit 
inden semifinalen i 
herresinglen, så ser 
Oliver tilbage på sin 
præstation ved sit 
første VM med stor 
stolthed.

“Man skal gribe 
chancen, når den 
byder sig. Jeg greb 
chancen, da jeg 
havde muligheden 
for at komme med 
til VM, og det vil jeg 
aldrig fortryde. Det 
har været en af de 
allerstørste oplevelser i mit liv.” 

Kåret til Årets Fund 2019 
Det flotte resultat og den store succes 
ved VM i Taiwan belønnede sig ved, 
at Oliver i 2020 modtog Dansk Døve-
Idrætsforbunds pris som Årets Fund 
2019 for sin flotte udvikling, som i 2019 
bragte det 18-årige bowlingtalent på 
en femteplads i herresingle ved VM i 
bowling i Taiwan. 

”Jeg kunne desværre ikke være fysisk 
til stede under DDI’s årsmøde i Odense, 
hvor jeg skulle modtage prisen. Men 
jeg modtog i stedet en mail om, at jeg 
havde vundet prisen som Årets Fund 
2019, og jeg må indrømme, at jeg 
blev helt paf! Det er dejligt at få den 
anerkendelse, når man har leveret 
sådan en stor indsats. Samtidig har 
prisen også givet mig endnu mere 
motivation og boostet min selvtillid.”

Dermed var der lagt op til nye mål 
og et stort bowling-år i 2020 med 
blandt andet det Nordiske-Baltiske 
Mesterskab i Finland, Danmarks-
mester skabet samt en turneringstur for 
landsholdet til Tyskland. Desværre kom 
coronapandemien, og så blev stort set 
alt lukket ned.

Drømmen om Deaflympics-deltagelse 
Selvom coronapandemien satte en kæp i 

hjulet for mange ting, 
så har det heldigvis 
ikke fået det unge 
talent til at miste 
modet – tværtimod. 
Oliver har heldigvis 
alderen med sig, og 
han har fået ekstra 
blod på tanden for at 
nå helt til tops. 

Det næste store mål 
hedder Deaflympics 
næste år, som efter 
planen forventes at 
finde sted fra den 1. 
til den 15. maj 2022 
i Caxias Do Sul i 
Brasilien.

Oliver og hans forældre gør selv en 
stor indsats for at optimere Olivers 
betingelser og træningsforhold for at 
forøge chancerne for at opnå drømmen 
om at opnå flere store resultater på den 
internationale bowlingscene. Derfor 
har Oliver allieret sig med en af de få 
professionelle danske bowlingspillere i 
Danmark - Thomas Larsen fra Kolding. 
Oliver mødes med Thomas cirka en 
gang om måneden for at få coaching 
og vejledning til at optimere og udvikle 
sit spil. Thomas Larsen ved om nogen, 
hvad det vil sige at træne benhårdt 
for at opnå sine mål på bowlingbanen, 
samt hvad der skal til for at lykkes. Det 
er nemlig både det mentale såvel som 
det fysiske, der spiller ind. Thomas 
fortæller selv:

”Jeg synes generelt, 
det er spændende 
at træne andre. Man 
tænker anderledes 
over tingene, og 
man bliver glad, når 
tingene lykkes for 
dem, man træner. 
I Olivers tilfælde 
har han en lang 
karriere foran sig, 
men Deaflympics 
er uden tvivl hans 
store mål og en 

drøm for ham. Vi har alle lige set OL og 
set reaktionerne, når udøverne vinder. 
Hvis jeg kan hjælpe Oliver med at opnå 
en lignende drøm, så vil jeg være meget 
stolt over at have været en del af hans 
vej og proces. Og det vil selvfølgelig 
være den ultimative bekræftelse på, 
at vi har arbejdet på de rigtige ting,” 
fortæller Thomas og fortsætter:

”Oliver er både lærenem og ivrig efter 
at lære. Når jeg beder ham ændre 
noget, kan han ofte gøre det med det 
samme. Og han arbejder på tingene i 
perioderne mellem vores træninger. 
Oliver er stadig ung og er en spiller, der 
har stort potentiale. Han laver meget få 
rigtig dårlige slag, så det, vi arbejder på, 
er at gøre de små variationer fra slag til 
slag endnu mindre. Hvis Oliver finder 
gode løsninger, så kan han lave nogle 
rigtig store resultater.

”Jeg er taknemmelig for alle de 
oplevelser, jeg har fået med landsholdet 
og Dansk Døve-Idrætsforbund indtil 
videre, og jeg ser spændt frem til mange 
flere i de kommende år.”

Oliver har nu været med på landsholdet 
i tre år. Han er fortsat tilknyttet 
bowlingklubben Stars and Strikes, 
hvor han nu er i gang med sin syvende 
sæson. Udover forberedelserne til 
Deaflympics er han i gang med at 
uddanne sig til smed ved LearnMark 
Tech i Horsens, hvor han har gået 
siden august 2020. Han er netop 
kommet i gang med sin læreplads efter 
sommerferien.

”Jeg er 

taknemmelig for 

alle de oplevelser, 

jeg har fået med 

landsholdet og 

Dansk Døve-

Idrætsforbund 

indtil videre, og jeg 

ser spændt frem 

til mange flere i de 

kommende år.”

Herrerne som repræsenterede Danmark ved VM i 2019. Fra venstre: 
Steen Vagner, Peter Frank Jørgensen, Oliver Wulff Kristensen og 
Pierre Bocquet.
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1000 - 2990

3700 -  3790

6000 - 6990

4000 - 4990

7000 - 7990

Kurser om hørelse 
og høreapparater for 
professionelle
audiologi.dk

www.cfd.dk

Bornholms Produkthandel ApS

Vognmand & Handelsfirma

Metalopkøb • Nedskkrotning af jernkonstruktioner, maskiner og biler • Afhentning af jern

Salg af nyt og gammelt konstruktionsstål • Salg af værktøj • Salg af løfteudstyr

Vognmandskørsel • Auto Genbrug

Snorrebakken 8 A  • 3700 Rønne • Tlf.: 56 95 11 29 • carsten@1129.dk

Ørslev Gade 47 � 4100 Ringsted

Tlf:+45 2380 0537

www.star-floors.dk

bjarne@star-floors.dk

Opretning af alle slags 

undergulve - trægulve vinyl 

tæpper.

Til erhver og privat 

Vådrum Linoleum

Trægulve � Vinyl � Tæpper

Kaserne Alle 1 • 4100 Ringsted • 57 64 40 60

Damm's Nedrivning ApS

Stydingvej 2 • 6500 Vojens

Tlf.: 23 27 58 81

sosdamms@gmail.com

Følg os på

Brøndstedvej 19

7000 Fredericia

Tlf. 26 65 55 98

Tegnsprogs tolk
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Hvorfor skal man  
donere til en god sag?
I dag kan det være svært at komme udenom store 
NGO’er som Røde Kors, Dyrenes Beskyttelse, Kræftens 
Bekæmpelse og mange andre, der har stort fokus på at få 
donationer til deres gode sag. Hvad enten man er på farten 
eller hjemme, så bliver man mødt med ønsket om støtte. 
Danske Døves Landsforbund er ingen undtagelse, og det 
er der en god grund til. Læs her, hvorfor vores medlemmer 
og donorer er fundamentet for DDL’s politiske arbejde.

  Cathrine Mejdal

DDL’s primære finansiering er baseret 
på projekter og årlige driftstilskud fra 
Kulturministeriet og Socialministeriet. 
Gennem vores projekter opnår vi ny 
viden om, hvilke problemstillinger 
døve kæmper med i Danmark og 
hos vores partnere i udlandet. 
Projekterne er med til at etablere 
tilbud som fx ældrevejledningen 
og tolkeuddannelsen, der i sin tid 
startede som projekter. De afdækker, 
om det kræver 
nye perspektiver 
og indsatser for 
at forbedre døves 
livskvalitet og 
tegnsprogsmiljøer. 
Lønomkostningerne 
til ansatte i en NGO 
som fx DDL bliver 
til dels finansieret 
gennem projekter 
– og det er ikke en 
holdbar løsning, 
fordi projekterne er midlertidige. 
Driftstilskud er primus motor for 
de fleste organisationers daglige 
drift. Driftstilskuddet er i DDL’s 
tilfælde i sådan en beløbsstørrelse, 
at det tilsammen kan dække 
lønomkostningerne for 1-3 
fuldtidsansatte samt øvrige udgifter til 
fx lokaleleje, IT-udstyr med videre. 

Donationer og medlemmer er guld værd
Vores sekundære finansiering, som 
samtidig er den vigtigste, er frie 
fondsmidler, kontingentbetalinger, 
frivillige kræfter og donationer. Dem kan 
vi lægge dér, hvor behovet er størst. De 
midler er nemlig ikke bundet på samme 
måde som projekt- og driftstilskud, 
der udelukkende må anvendes til det 
formål, de er ydet til. For eksempel kan 
man ikke bruge projektmidler målrettet 

forældre til døve børn 
på døve forældre til 
hørende børn, fordi 
det er en helt anden 
målgruppe, selvom 
begge måske oplever 
nogle af de samme 
problemstillinger. 

En større 
undersøgelse viser, 
at vi i Skandinavien 
ligger i bund, 

når det kommer til at donere til 
en god sag – og USA helt i top. En 
gennemsnits amerikaner donerer 
10.000 kr. til velgørenhed hvert år. En 
gennemsnitsdansker donerer 1.000 kr. 
Det handler til dels om, at amerikanerne 
oplever, at deres donationer faktisk gør 
en forskel for den sag, de støtter, og dels 
er det kulturelt betinget.

Hvilken sag står dit hjerte nærmest?
Men de senere år er der sket et 
skred i donorkulturen her i Danmark. 
Kravene bliver strammere, og der er 
flere ansøgere til de enkelte puljer 
og fonde. De statslige driftstilskud 
falder år for år. Derfor er donationer 
fra privatpersoner, fonde og 
medlemskontingent blevet endnu mere 
betydningsfulde.

DDL har en unik og utrolig vigtig sag: 
Retten til dansk tegnsprog – hele livet. 
Men det er (desværre) en lille sag, som 
nemt drukner i vrimlen af gode formål. 
Derfor kæmper vi ekstra meget for at 
blive opdaget af nye donorer, frivillige 
og medlemmer. Men dem, vi har, er vi 
glade for, og vi er taknemmelige for 
ethvert bidrag, vi modtager fra dem. 
Og med ’dem’ mener vi selvfølgelig jer, 
som sidder med dette medlemsblad i 
hænderne, og alle andre, som giver til 
DDL på hver jeres måde. For det er jer, 
som er med til at sikre, at DDL forsat 
kan kæmpe for døvesagen og retten til 
dansk tegnsprog. 

Så tak til alle jer fra alle os.

støt

En gennemsnits-

amerikaner 

 donerer 10.000 

kr. til velgørenhed 

hvert år. 

Støt retten til 
tegnsprog
• Send en sms til 1245 med 

teksten ’DØV 100’ og støt 
med 100 kr. 

• Donér et valgfrit beløb via 
Mobilepay på 18445. 

• Støt via Betalingsservice 
på kontonummer 7670-
0002160708.  Husk at 
skrive dit navn + ”bidrag” 
emnefeltet.
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At være forælder til et 
døvt barn i 00’erne
For en hørende forælder kræver beskeden om at ens barn er døvt, at man skal træffe 
nogle nye og til tider svære livsvalg. For Zen Anne Donen handlede det ikke om at 
vælge fra, da hun fik beskeden om, at hendes søn, Samuel, var døv, men om at vælge til.

  Cathrine Mejdal     Zen Anne Donen  

Det var først, da Samuel var 8-10 
måneder gammel, at det blev 
endegyldigt konstateret, at han var døv, 
husker Zen.  

”Vi havde i et stykke tid lagt mærke 
til, at han var længe om at reagere 
på lyd. Da sundhedsplejersken kom, 
bestod han heller ikke BOEL-testen. 
Hendes umiddelbare vurdering var 
dog, at Samuel nok havde væske i 
ørene, og det var noget, Samuels tre 
år ældre søster også havde haft, så vi 
kendte proceduren,” forklarer Zen. Så 

turen gik til en speciallæge i øre-næse-
halssygdomme, hvor lægen fik fastslået, 
at Samuel havde væske i ørene.

Hørelsen kommer igen til foråret
”Lægen forsikrede os om, at det ville gå 
væk af sig selv, så han ville høre normalt, 
når foråret kom,” fortæller Zen. 

Forvisset om at der ikke var mere 
at gøre, tog de hjem med Samuel 
og forelagde sagen for de øvrige 
familiemedlemmer. ”Jeg ringede til 
mine forældre, der begge er psykologer, 
og fortalte dem om ørelægens 
vurdering. De mente, det var absurd, 
og insisterede på, at vi i hvert fald ikke 
skulle vente så længe. Det kunne ikke 
gå hurtigt nok med at få indlagt dræn, 
så Samuels sproglige udvikling ikke blev 
yderligere påvirket,” fortæller Zen.

Men selv da Samuel havde fået 
dræn, reagerede han ikke på lyd. 
Overhovedet. Igen måtte de ringe 
rundt. Det endte med en henvisning til 
en høreprøve:

”Høreprøven foregik sådan, at jeg 
skulle sidde med Samuel på skødet 
og underholde ham, mens der blev 
knipset bag ham og ud for siderne af 
hans hoved. Zen gestikulerer for at 
vise, hvordan høreprøven foregik, og 
opsummerer:

”Men Samuel ville jo gerne følge med i, 
hvad den fremmede dame lavede med 
sine hænder bag ham, så han kiggede 

sig interesseret omkring og bestod!” 
Zen smiler hovedrystende og tilføjer:

”Det, som gjorde mig rigtig harm, var, at 
lægen bagefter sagde noget i stil med: 
“Jeg ved godt, at man som forælder 
bekymrer sig – især mødre.” Det var så 
provokerende og nedsættende, at jeg 
gik med lange skridt derfra.”

Efter aftale med sundhedsplejersken 
blev Samuel henvist til Børneklinikken 
ved Kastelsvej Skole (SPK på 
Langelinieskolen, red.), der behandler 
døve og hørehæmmede børn. Her fik 
familien en gang for alle slået fast, at 
Samuel var døv.

”Jeg husker det som en voldsom 
oplevelse.  Mit lille barn sad på gulvet 
og var helt fortryllet af en assistent, 
der stod og underholdt med en stor 
bamse. Imens stod en anden assistent 
og spillede på forskellige instrumenter, 
der frembragte en højere og højere 
lyd. Til sidst var det med to bækkener, 
som hun slog sammen lige bag ved 
Samuel. Men han reagerede slet ikke. 
Han sad bare og var helt opslugt af 
bamseunderholdningen. Det ramte os 
lige i hjertet. Samuel kunne ikke høre 
noget. Han var døv,” erindrer Zen.

Og familien måtte så handle derefter.

Født i en brydningstid
”Det skal siges, at Samuel blev født i 
det, man vel vil kalde en brydningstid 
for dansk tegnsprog og høreteknologi, 

familiehjørnet
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og det gjorde en rigtig stor forskel,” 
understreger Zen og forklarer:

”For det første var der kommet nye 
høreteknologiske løsninger som 
fx CI (cochlear implant, red.), men 
tegnsprogstilbuddene var ikke blevet 
udfaset. Holdningen om, at tegnsprog 
ville skade den talesproglige udvikling 
hos barnet, var ved at vinde fodfæste 
indenfor sundhedssektoren, men 
hos kommunerne forholdt det sig 
anderledes. Her tilbød man forsat 
tegnsprogsundervisning til familier 
med døve børn.”

Derfor gik det hurtigt med en række 
henvisninger til både høreklinikken 
på Bispebjerg Hospital, hvor Samuels 
høretab en gang for alle blev 
bekræftet, og opfølgningssamtaler 
om høreteknologiske løsninger på 
Gentofte Hospital – herunder CI 
samt tilbud om tegnsprogskurser og 
tegnsprogsmiljøer fra kommunens side:

”Blandt andet kom jeg med i en 
mødregruppe med døve mødre. 
Derigennem fik jeg rig lejlighed til 
at opleve døvekultur og netværke 
med andre. Det gjorde mig mere tryg 
ved døve og dansk tegnsprog. Jeg 
fik oplevet at døve har et kulturelt 
fællesskab fremfor et handicap.”

Tegnsprog gav vores familie et fælles 
sprog
Gennem hele processen stod en ting 
klart for familien. Samuel skulle have 
et sprog – og det kunne ikke gå hurtigt 
nok. De blev relativt hurtigt tilbudt et 
ugentligt tegnsprogskursus for alle 
i familien og de nærmeste venner. 
Samuel sugede det hele til sig, og 
allerede en uge efter, at de brugte de 
første tegn til ham, kunne han gentage 
dem. Hans første tegn var tegnet for 
’blomst’ udtalt med en pegefinger på 
næsen. 

”Det var overvældende for os at opleve, 
at vi faktisk kunne tale med ham på 
dansk tegnsprog, så selvfølgelig tudede 
jeg,” smiler Zen.

Samuel havde fået plads i dagtilbuddet 
Regnbuen i Ballerup, der havde 
erfaring med tegnsprog og døve børn. 
Samtidig var Samuel på venteliste 
til en CI-operation. Pludselig blev 
familien ringet op af 
Bispebjerg Hospital. 
Budskabet var klart: 
Hvis familien valgte 
at lade Samuel starte 
i Regnbuen, så ville 
det ikke give mening 
at lade Samuel CI-
operere:

”Jeg skyndte mig at forsikre dem om, 
at det havde vi da slet ikke tænkt os. 
Det passede ikke. Samuel startede 
naturligvis i Regnbuen. Det var klart 
det bedste sted for ham. Men det 
fortalte vi ikke Bispebjerg Hospital.”

Da Samuel var 15 måneder, skulle 
han CI-opereres på det ene øre. 
Familien blev indkaldt til en indledende 
samtale om operationens forløb. Zen 
forklarede proceduren for Samuel 
på dansk tegnsprog. ”Kirurgen stod 
og betragtede os, mens jeg talte med 
Samuel. Så sagde han kontant: ’Det 
dér skal du lade være med at gøre, når 
Samuel er blevet opereret.” 

”Jeg blev helt paf. Han sagde det som 
om, det var uhørt og uansvarligt af mig, 
at jeg talte tegnsprog til Samuel. ’Det 
dér!’ Som om det ikke var et sprog. Jeg 
kunne mærke vreden boble i mig og 
havde så meget lyst til at svare: “Jeg 
skal da kunne kommunikere med min 
søn for fanden!” Men det turde jeg 
simpelthen ikke at sige til ham. Han var 
jo en autoritet.”

Tegnsprog gav Samuel et 
sikkerhedsnet og satte gang i hans 
talesprog
Da Samuel fik sat lyd til sin CI, gik der 
en måneds tid, før han selv begyndte 
at danne ord og udtale dem. I starten 
kunne han ikke udtale ordene korrekt 
eller opfange det, der blev sagt. I de 
situationer var det dejligt at kunne 
skifte til dansk tegnsprog:

”Vi havde en rigtig god oplevelse med 
at tale begge sprog. Vi forsatte med 
at bruge tegn, men nu med talt dansk 
samtidigt, så Samuel fik mulighed for 
både at se og høre ordene. Senere 

fik Samuel CI på 
det andet øre, og 
en dag holdt han 
simpelthen op med 
at se på mig, når 
jeg talte tegnsprog. 
Det var omkring 
det tidspunkt, at vi 
begyndte at skifte 
over til primært at 

bruge talesprog,” siger Zen.

Samuel taler ikke tegnsprog i dag, men 
han forstår det. Og når han ikke har 
CI på, så taler Zen stadig tegnsprog til 
ham. ”Samuel præsenterer også altid 
sig selv som døv overfor fremmede 
mennesker,” siger Zen og fortæller, 
at hun har brugt meget tid på at 
arrangere og deltage i netværkstræf 
med jævnaldrende tegnsprogstalende 
op igennem årene, så han fik mulighed 
for møde andre døve børn. ligesindede. 
Fx via Danske Døves Landsforbunds 
netværksarrangementer for forældre 
til døve børn og børn med høretab:

”For mig har det været vigtigt, at han 
hele vejen har haft adgang til begge 
sprog. Det har jeg prioritet. Jeg oplever, 
at han til dels takket være det i dag 
er blevet en kvik, selvstændig og 
selvsikker ung mand, som er helt tryg 
ved sit hørehandicap,” afslutter Zen.

familiehjørnet

Denne artikelserie sætter fokus 
på hørende forældres oplevelse 
af at have et døvt barn. I de 
seneste numre har vi sat fokus 
på 1980’erne og 1990’erne. 
I næste nummer ser vi på, 
hvordan det er at få et døvt barn 
i dagens Danmark.

”Vi havde en rigtig 

god oplevelse 

med at tale begge 

sprog.”
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seniornyt

Ældrevejledningen 
tager igen på besøg
Ældrevejledningen har genoptaget 
fysiske besøg hos døve borgere 
og fungerer igen som før 
corona. Vi følger naturligvis 
Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger og bruger 
håndsprit. Vi bruger 
mundbind og/eller vesir, hvis 
det ønskes. Ældrevejlederen er 
vaccineret og bliver løbende 
testet for COVID-19, så vi 
opretholder sikkerhed for 
alle parter.

Hvad må en 
pensionist tjene i 
2021?
Som folkepensionist har du mulighed for at arbejde uden 
at skulle betale skat op til et beløb på 11.700 kr. (2021), 
hvis det arbejde, du udfører, udelukkende er småopgaver 
for privatpersoner, fx indkøb, rengøring, madlavning, 
børnepasning, lektiehjælp, havearbejde og småreparationer 
på boligen.

Kilde: seniorhaandbogen.dk

Kontakt din 
ældrevejleder
I Danmark er der tre ældrevejledere, som dækker hver deres 
regioner. Josephine Anker er ansat som ældrevejleder under DDL. 

• Josephine Anker: Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark.
• Mail: ja@ddl.dk 
• SMS/Facetime: 29 29 39 74 
• Skype: ddl.josephine.anker

For ældrevejledning i Region Sjælland og Hovedstaden kan CFD kontaktes. Derudover har Aalborg Kommune ansat egen 
ældrevejleder, som kan kontaktes ved henvendelse til kommunen. 
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seniornyt

Hvad kan du bruge ældrevejledningen til?

Ældrevejlederen kan blandt andet:
• fortælle om dine muligheder og rettigheder
• lytte til dine ønsker og behov og hjælpe dig med kontakten til 

døvekonsulenten, døvepræsten, kommunen og så videre
• forklare indholdet i breve fra kommunen, banken, 

forsikringsselskabet
• hjælpe med tilbud om besøgsven – eller med at tage kontakt til 

aktiviteter for ældre
• tale med dig om dit liv og dine tanker om fremtiden
• fortælle om muligheden for at bestille tolk til sociale aktiviteter
• bisidderopgaver: følge med til lægen, sygehuset, tandlægen, 

banken, forsikringsselskabet med flere
• holde oplæg i kommunen og på plejehjem om ældre døve og 

kommunikation
• hjælpe med vejledning til pårørende til ældre døve

Det sker i seniorklubberne
Aakanden, Aarhus
• 30. september: udflugt 
• 13. oktober: spilhygge 
• 27. oktober: info kommer senere 
• 10. november: info kommer senere 
• 24. november: julebanko 
• 8. december: julehygge 
• 22. december: juleferie

Fynboerne, Odense
• 5. oktober kl. 13.00: foredrag
• 19. oktober kl. 13.00: banko 
• 2. november kl. 13.00: foredrag
• 16. november kl. 13.00: information om affaldssortering
• 30. november kl. 13.00: julefrokost
• 14. december kl. 13.00: julehygge med æbleskiver og gløgg

Heden, Herning
• 30 september: Møldrup Optagelseshjem
• 14. oktober: bankospil
• 28. oktober: bowling
• 11. november: julehygge og mortensaften
• 25. november: julefrokost

For program i de øvrige 
seniorklubber kan senior-
klubberne kontaktes direkte.
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Vi drømmer om at 
overtage Sønderborg Slot
Solen skinner, og jeg er på vej til Sønderjylland for at besøge Sønderjydsk 
Døveforening og tale med Carina Andersen, der er formand for foreningen, og tidligere 
formand og bestyrelsesmedlem Kurt Bak. Jeg glæder mig til at tale med dem og blive 
klogere på, hvad der sker i foreningen. Hvem er de, og hvad sker der egentlig for døve 
dernede i Sønderjylland?

    Brit Holm Andersen

Jeg bliver mødt med højt humør af 
Carina, Kurt og hans hustru Anlina, 
der er kasserer i Sønderjydsk 
Døveforening. Anlina er desværre 
forhindret i at deltage i selve 
interviewet, så jeg taler med Kurt og 
Carina.

Kan I fortælle lidt om Sønderjysk 

Døveforening – hvem er I som forening?

”Sønderjysk Døveforening er først og 
fremmest et sted, hvor vi taler dansk 
tegnsprog. Det er sted for døve og 
hørehæmmede, men hørende er også 

meget velkomne. Foreningen er åben 
for alle. Er man under 18 år, så skal 
man komme med sine forældre eller 
bedsteforældre,” fortæller Carina.

Hun fortæller videre, at det primært 
i foreningen handler om det sociale. 

foreningsprofil
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foreningsprofil

Et fristed, hvor man kan være sig selv 
og kommunikere på dansk tegnsprog. 
Der bliver grinet meget i foreningen, 
men det er også sted, hvor man 
hjælper hinanden, hvis der er behov 
for det. ”Vi hjælper hinanden med de 
udfordringer, man står med i forskellige 
hverdagssituationer,” fortæller Carina. 
Det kan være noget praktisk som fx 
brug af IT, men det kan også være, 
der er brug for at blive lyttet til om 
udfordringer i privat- eller arbejdslivet. 
Og så er der selvfølgelig også altid plads 
til at have det hyggeligt og pjatte med 
hinanden.

”En af vores 
udfordringer er 
mere lavpraktisk. 
Vi har flere ældre 
medlemmer, der har 
svært ved at komme 
til foreningen. 
Vi prøver altid 
at tage hensyn til dem, også når vi 
planlægger udflugter. Vi vil gerne sikre, 
at flest mulige kan deltage i vores 
arrangementer,” fortæller Carina.

Døve bor spredt
Sønderjydsk Døveforening har i 

skrivende stund 41 
medlemmer, men de 
bor meget spredt. Så 
meget desto mere 
vigtig er foreningen. 
”Det er et fristed, 
hvor vi samles om 
dansk tegnsprog. 

Det er ikke bare vigtigt, men helt 
nødvendigt. Specielt fordi vi bor så 
spredt, og nogle steder bor døve alene 
og lever et ensomt liv,” fortæller Carina.

Foreningen samarbejder også 
med kirken repræsenteret ved 
Døvemenigheden Syddanmark. Her 
kommer døve fra forskellige byer og 
også døve, som ikke er medlem af 
Sønderjydsk Døveforening. ”Efter 
gudstjenesterne sidder vi døve ofte 
sammen med dem, vi kender, men jeg 
synes faktisk, vi burde være bedre til at 
blande os,” siger Carina.

Til foreningens arrangementer kommer 
der normalt 10-15 medlemmer. ”Vi 
drømmer om at have mulighed for at 
hente vores medlemmer, da mange 
ikke kommer, fordi de simpelthen ikke 
kan komme hertil på grund af dårlige 
transportforbindelser og/eller fx 
gangbesvær.” 

”Det er en ret at kunne komme i 
foreningen, synes jeg,” siger Kurt og 
fortsætter: ”Og det kunne være dejligt 
med egen bil, men på lang sigt ville det 
blive dyrt for foreningen, hvis vi både 
drømmer om egen bil og egne lokaler.”

Nogle af foreningens medlemmer 
er flyttet på Ulleruphus Plejehjem, 
og de er også med i seniorklubben i 
Fredericia. ”Det er rigtig godt for dem. 
Men knap så godt for os, som så får 
færre medlemmer,” siger Carina.

Hvad med de unge?

”Vi vil utrolig gerne have fat i de unge. 
Foreningen har en overrepræsentation 
af ældre. Vi ved, at der er unge i 
Sønderjylland, men flere af dem vælger 

”Måske fremtiden 

er en digital 

døveforening.”

– Carina
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at være medlem af 
Tegnbølgen i Vejle. 
Vi har især et stort 
ønske at få unge 
ind i besty-
relsen,” siger 
Carina. 

At få nye 
medlemmer 
– og især unge 
medlemmer – er 
noget alle DDL’s 
medlems foreninger 
kæmper med. Kurt og 
Carina er enige om, at 
det er en opgave for både 
DDL og medlemsforeningerne. 
Der er hårdt brug for flere medlemmer. 

Forsinket 100-års jubilæum
Den 21. marts fyldte Sønderjydsk 
Døveforening 100 år. Det blev dog 
ikke fejret på grund af corona, men 
Carina har planer. ”Jeg vil rigtig gerne 
arrangere 101-års jubilæum,” siger 
hun med et stort smil. Corona har 
været hårdt for foreningen, men de 
håber på at komme tilbage på sporet 
og igen arrangere samme aktiviteter, 
som de plejer: julebanko, julefrokost 
og sommerfest. Foreningens årlige 
generalforsamling er også blevet 
udskudt og afholdes til oktober.

Hvordan ser en typisk uge ud i 

foreningen?

”Man kan ikke rigtigt sige, at vi har 
en typisk uge. Vi har forskellige 
arrangementer. Der er typisk et 
arrangement om måneden. Det er ofte 
en fredag, hvor vi mødes om aftenen 
over franskbrød og småkager og hygger 
os sammen.”

Dem, der kommer til 
foreningsarrangementer, 
er de faste 10-15 
medlemmer, som kan komme 
til foreningen selv uden hjælp til 
transport. De kommer ofte på grund af 
det sociale. Til de større arrangementer 
som fx udflugter kommer der ofte lidt 
flere. 

”Vi arrangerede også en fisketur for 
to år siden. Der kom mange. Jeg tror, 
vi var omkring 25-30 medlemmer,” 
fortæller Kurt, som også gerne vil 
arrangere noget minigolf og frokost på 
et tidspunkt.

Corona har været hård ved foreningen, 
sådan som det er tilfældet for stort 
set alle DDL’s medlemsforeninger. ”Vi 
prøvede at arrangere zoom-møder 
for at snakke sammen, men desværre 
lykkedes det ikke. Vores medlemmer 
havde brug for mere hjælp, end vi 
kunne tilbyde med det tekniske,” 
fortæller Carina. Det har omvendt 

medført et nyt arrangement nu, hvor 
foreningen igen er åben. Foreningen 
arrangerer en digital aften, hvor man 
kan lære at bruge Zoom. Der bliver 
generelt taget hensyn til alle: ældre, 
svagtseende, dårligt gående eller andre 
med udfordringer. 

Overtager Sønderborg Slot
Som i mange andre medlems foreninger 
er medlemstallet desværre faldende. 
De er dog optimister i Sønderjydsk 
Døveforening og håber, at de kan få 
flere medlemmer i fremtiden. Og de 
drømmer stort. ”Vores plan er overtage 
Sønderborg Slot,” griner Kurt. Det har 
dog lidt lange udsigter, men mindre kan 
også gøre det. ”Vi håber på at kunne 
fastholde et medlemstal på omkring 
50 personer,” siger Carina. De oplever 
det dog generelt svært at fastholde 
medlemmerne. Ikke mindst i en tid hvor 
det digitale dominer, og mange holder 
kontakten online. ”Måske fremtiden 
er en digital døveforening,” funderer 
Carina. 

Begge håber de at kunne bevare 
foreningen. ”Specielt når man vælger 

foreningsprofil

Hjemmeside og kontakt
www.soenderjydskdoeveforening.dk

Sønderjydsk Døveforening har en lukket gruppe på Facebook. Søg på 
Sønderjydsk Døveforening. Alle er velkomne i gruppen.
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foreningsprofil

at bo i Sønderjylland, kan det være 
ensomt, så derfor er det endnu mere 
vigtigt, at foreningen stadig eksisterer,” 
siger Carina.

Kunne man forestille sig, at der i 

fremtiden kun eksisterer store foreninger 

med underafdelinger uden bestyrelser, 

som så afholder lokale arrangementer 

forskellige steder?

”Det kan man helt sikkert. Vi har 
allerede nogle idéer og prøver at 
samarbejde med Esbjerg Døveforening 
om arrangementer,” fortæller Carina. 
Hvordan foreningen vil samarbejde 
med andre foreninger, er dog noget, 
som medlemmerne skal med på råd om. 

Indtil da kan man komme i 
Sønder jydsk døveforening, som 

man plejer. Foreningen er igen 
åben efter nedlukning grundet 
coronarestriktioner. Foreningen 
har både en hjemmeside og en 
facebookside. De bruger dog mest 
Facebook. ”Send bare en anmodning, 
så bliver I straks lukket ind,” afslutter 
Carina med et stort smil.

Historie
Kurt fortæller, at Sønderjydsk Døveforening tog sin begyndelse under den anden Slesvigske Krig i 1864. Inden krigen 
blev døve opdelt i grupper. Efter krigen og grænseopdelingen mellem Danmark og Tyskland kunne man samle alle døve i 
en gruppe. 

I 1920’erne talte 
man om at 
stifte en dansk 
døveforening 
med inspiration 
fra tyske døve-
foreninger. 
Inspiration 
fra de tyske 
døve for-
eninger 
skyldtes 
krigen, 
hvor der blev 
etableret kontakt 
mellem de danske og 
tyske døve.

Den 21. marts 1921 blev 
Sønderjydsk Døveforening 
stiftet. Sønderjydsk 
Døveforening blev stiftet med 
udgangspunkt i et behov for 
fællesskab. Sønderjysk 
Døveforening havde i 
starten også medlemmer fra 
Tyskland, men med tid blev 
det kun danske medlemmer. 

Foreningen flyttede rundt 
og var der, hvor der boede 
flest døve. Siden blev foreningen 
en forening for hele Sønderjylland 
med sæde i Aabenraa, sådan som vi 
kender det i dag. 
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Velkommen til Katja, 
Stephanie, Brit og Maya
I løbet af sommeren har vi i DDL sagt velkommen til hele fire nye medarbejdere. 
Døvebladet har talt med de fire nye, og herunder kan du blive klogere på, hvem de hver 
især er, og hvad de skal arbejde med i DDL.

    Vickie Mølgaard-Madsen

Katja Gjørup 
Kristensen, Fundraiser 

DDL’s økonomi 
har været 

øverst 
på dags-
ordenen 

igennem 
længere tid 

med faldende 
medlemstal og 

tilskud. Den 1. august 2021 startede 
Katja fuldtid som fundraiser og sidder 
til daglig på kontoret i København.

Hvad er din baggrund?

“Jeg har arbejdet med fundraising i over 
10 år. Jeg startede med at arbejde med 
fundraising på Aalborg Universitet, hvor 
vi skaffede EU-fondsmidler. Siden har jeg 
også arbejdet med andre projekter og 
har erfaring med at søge sponsorater og 
fondsmidler på både nationalt og på EU-
plan. Jeg er oprindeligt uddannet cand.
merc. i strategi, organisation og ledelse 
fra Copenhagen Business School (CBS), 
men har hele tiden videreuddannet 
mig og holdt mig ajour via relevante 
kurser og efteruddannelser. Sidste år 
valgt jeg at videreuddanne mig i digital 
markedsføring, som jeg netop har 
afsluttet. Jeg glæder mig til at bruge 
uddannelsen i praksis.”

Hvad er dine arbejdsopgaver?

“Mine arbejdsopgaver er at fundraise 
over en bred kam. Og det glæder jeg 

mig meget til. Jeg har en bred viden 
og erfaring fra både store og mindre 
fonde, men også generelt, hvis det 
handler om at skaffe penge fx fra 
kommunerne. Samtidig har jeg min 
nyeste viden om digital markedsføring. 
Det er en god kombination, og jeg tror, 
at DDL med fordel kan satse på mere 
digital fundraising.” 

Hvad glæder du dig mest til?

Jeg glæder mig egentlig til det hele. 
Der er så mange forskellige og rigtig 
gode muligheder for DDL både 
nationalt og internationalt. Og jeg 
elsker arbejdet med fundraising, hvor 
det gælder om at holde øjnene på 
bolden, som man siger.

Brit Holm Andersen, 
Fællesskabskonsulent

Brit har været 
ansat i DDL 
siden 2018 
og er derfor 
ikke et nyt 

ansigt som 
sådan. Hun 

har arbejdet som 
projektleder på 

både nationale og internationale 
projekter, men per 1. august er 
hun tiltrådt i en helt ny stilling som 
fællesskabskonsulent.

Hvad er din baggrund?

“Jeg har altid haft forskellige 
bestyrelsesposter og været i kontakt 
med foreningslivet. Og så har jeg 
arbejdet med undervisning og 
haft forskellige konsulentopgaver. 
Som privatperson sidder jeg i 
menighedsrådet, som jo er lidt 
beslægtet med foreningslivet. Jeg 
elsker fællesskaber.”

Hvad er en fællesskabskonsulent?

“Vi har valgt at bruge ordet 
“fællesskabskonsulent” fremfor 
fx “foreningskonsulent”, fordi det 
først og fremmest handler om 
fællesskaber. Der har været en lang 
periode, hvor samfundet har været 
meget individorienteret, men nu har 
vi fået større fokus på behovet for 
fællesskaber. Det gælder også blandt 
foreningerne. Tiden er en anden, og der 
er nogle andre behov i foreningerne i 
dag end for 20 år siden.”

Hvad er dine arbejdsopgaver?

“Det er at rådgive og vejlede 
bestyrelserne og foreninger i de 
spørgsmål og usikkerheder, der 
naturligt opstår i arbejdet. Det kan 
både være angående det daglige 
arbejde i foreningen, men kan også 
være i forbindelse med landsmøder, 
repræsentantskabsmøder og lignende. 
Ofte sker der det, at hvis der er for 
mange udfordringer og arbejdet er for 
svært at løse, så mister man simpelthen 
motivationen. Særligt i det frivillige 

nye medarbejdere
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nye medarbejdere

arbejde er motivation en vigtig faktor. 
Derfor handler mine opgaver også om 
at styrke foreninger, så bestyrelserne 
ikke føler, at de står alene. Jeg skal ikke 
løse opgaverne, men jeg kan vejlede 
og rådgive om løsningerne i fællesskab 
med foreningerne.”

Hvorfor er det vigtigt med en 

fællesskabskonsulent?

“Foreningerne har brug for en 
håndsrækning. Det er svært at få folk 
til at stille op til bestyrelserne, og 
medlemstallet er generelt faldende; 
Hvad skal vi bruge foreningerne til? 
Selvfølgelig er tiden forandret, men 
det handler også meget om at få skabt 
mening i foreningslivet anno 2021. For 
foreningslivet er stadig en vigtig ting 
for rigtig mange døve.”

Hvad glæder du dig mest til?

Jeg synes jo, det er en gave at få lov 
til at arbejde med det her. Jeg glæder 
mig til i samarbejde og fællesskab 
med foreninger at komme i gang med 
arbejdet. Og lige nu der glæder jeg 
mig allermest til at komme ud at møde 
foreningerne – både bestyrelser og 
medlemmer. Jeg skal rundt på besøg i 
efteråret.”

Brit er ansat 17 timer om ugen. Målet 
er, at DDL får skaffet penge til at 
stillingen på sigt kan blive fuldtid. Brit 
har faste arbejdsdage tirsdage og 
onsdage og kan kontaktes på bha@ddl.
dk. Brit sidder på DDL’s kontor i Århus.

Stephanie Linder, 
Projektleder og 
Rådgiver

Stephanie er 
per 1. august 

startet som 
projekt-
leder og 

tegnsprogs-
rådgiver 

for DDL’s 

team for internationalt arbejde, der 
blandt andet har fokus på at opbygge 
tegnsprogstolkeuddannelser og udvikle 
tegnsprogsmaterialer. Stephanie 
kommer hele vejen fra Melbourne i 
Australien. I skrivende stund befinder 
hun sig dog stadig i Australien og 
venter blot på, at hendes ansøgning 
om opholdstilladelse bliver godkendt, 
så hun kan flytte til København og 
få sin daglige gang på DDL’s kontor i 
København.

Hvad er din baggrund?

“Jeg har i mange år arbejdet med 
undervisning og udvikling af tegnsprogs-
tolkning og undervisnings materialer i 
tegnsprogsmiljøer både i Australien og 
i andre lande. Jeg er uddannet lærer og 
døv tegnsprogstolk. Jeg elsker sprog. 
Jeg har rejst meget i Asien og har 
lavet udviklingsarbejde i Filippinerne, 
Vietnam og Cambodja, hvor jeg har 
undervist både døve og hørende i fx 
tolkning og oversættelse. Men jeg har 
også arbejdet med projektledelse. 
Derudover har jeg arbejdet med både 
børn og voksne gennem forskellige 
døveforbund og projekter.”

Hvad er dine arbejdsopgaver?

“Jeg er projektansvarlig for arbejdet 
i Ghana, og derudover fungerer jeg 
som tegnsprogsrådgiver på alle DDL’s 
internationale projekter. Jeg har stor 
erfaring med at udvikle pensum og 
undervisningsmaterialer, og jeg glæder 
mig til at se, hvordan vi kan udvikle dem 
i DDL’s internationale projekter.”

Hvad glæder du dig mest til?

“Uh, det er et svært spørgsmål. Jeg 
glæder mig til selve arbejdet. Jeg synes, 
det er enormt spændende at arbejde 
sammen med andre døve, og jeg synes, 
det er vigtigt, at døve arbejder sammen 
på tværs – både på tværs af fagområder 
og landegrænser. Og så glæder jeg mig 
rigtig meget til at arbejde i DDL. DDL 
er kendt for at være et dygtigt forbund 
– ikke mindst internationalt, hvor DDL 
ofte bliver fremhævet som eksperter 
i udviklingsarbejde. Jeg glæder mig 
meget.”

Maya Bigom 
Hagedorn,  
IT-medarbejder

Den 22. 
juni 2021 

startede 
Maya som 
IT-med-

arbejder i 
DDL. Maya 

arbejder 12 
timer om ugen og 

har tidligere arbejdet i blandet andet 
Nykredit. Maya sidder til daglig på 
DDL’s kontor i København.

Hvad er din baggrund?

“Jeg er oprindeligt uddannet 
kontormedarbejder, og siden 
har jeg taget en uddannelse til 
multimediedesigner. Det var der, min 
interesse for IT for alvor tog fart. Siden 
fik jeg flere og flere IT-arbejdsopgaver, 
og til sidst arbejde jeg kun med IT. Jeg 
har løbende taget forskellige enkeltfag 
på IT-Universitet i København.”

Hvad er dine arbejdsopgaver?

“Jeg er såkaldt superbruger. Jeg skal 
hjælpe med Microsoft Office 365, 
Sharepoint og Teams. Jeg skal også 
hjælpe til med journalisering, så det 
bliver lettere at finde dokumenter 
og at finde de rigtige dokumenter. 
Journalisering er jo en slags avanceret 
arkivering. Og derudover arbejder jeg 
med – ja, faktisk alt med IT i DDL.”

Hvad glæder du dig mest til?

“Jeg synes, at alle opgaverne er 
spændende. Jeg brænder især 
for digitalisering. At opsætte 
webløsninger og brugergrænseflader 
som fx hjemmesider, så det både er 
brugervenligt og   funktionelt.”
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retshjælp

Få retshjælp på dansk 
tegnsprog
I Danmark er der 41 retshjælpskontorer og 60 advokatvagter, hvor man som borger 
kan få gratis retshjælp – men ingen af disse tilbud er på dansk tegnsprog. Danske 
Døves Landsforbund fik i sommeren 2020 midler fra Socialstyrelsen til at starte 
projekt Døves Retshjælp. Læs her, hvordan du kan bruge retshjælpen.

  Serhat Dogru

Gratis juridisk rådgivning og 
vejledning på tegnsprog
Står du med en juridisk tvist og ønsker 
rådgivning og vejledning til at navigere 
igennem den overflod og strøm af infor-
mation, der følger med den enkelte sag? 
Med DDL’s projekt kan du få adgang til 
retshjælp på tegnsprog, hvis du er i tvivl 
om dine rettigheder eller ønsker at klage 
over en uret, der er begået mod dig.

Døves Retshjælp kan blandt 
andet rådgive indenfor følgende 
sagsområder:

• Lejeforhold 
• Ansættelsesforhold og feriepenge 
• Sociale sager og klager over 

offentlige myndigheders afgørelser

• Opholdstilladelse
• Forbrugerkøb 
• Erstatning og forsikringsforhold 
• Papirløst samliv 
• Separation, skilsmisse og bodeling 
• Underholdsbidrag 
• Forældremyndighed og samværsret 
• Testamenter, skiftesager og 

arveforhold

Arbejdet sker i samarbejde med et 
frivilligt korps af uddannede døve 
jurister og Københavns Retshjælp. 

Vores jurister har tavshedspligt
Når du henvender dig til Døves 
Retshjælp, vil du få lejlighed til at 
gennemgå din sag og dine eventuelt 
medbragte dokumenter med en af 
vores jurister. 

Afhængigt af sagens karakter og 
omfang vil juristen enten give dig et 
mundtligt råd eller tilbyde at behandle 
sagen for dig. Såfremt Døves Retshjælp 
finder det relevant, vil Døves Retshjælp 
skrive breve til modparten og håndtere 
sagen fra start til slut. 

Vores jurister er politisk og 
interessemæssigt uafhængige, ikke 
tilknyttet nogen offentlig myndighed 
og – vigtigst af alt – omfattet af 
straffelovens bestemmelser om 
tavshedspligt. Du kan derfor trygt 
fortælle vores jurister alle detaljer om 
din sag, uden at andre får noget at vide 
herom.

Hvordan tilmelder jeg mig til Døves 
Retshjælp
Døves Retshjælp er åben hver anden 
tirsdag i lige uger fra kl. 19.00–21.00. 
Der tilbydes tre forløb per aften i 
Københavns Retshjælps lokaler. Man 
skal derfor booke tid hos projektleder, 
Serhat Dogru, på mail: sd@ddl.dk. Bor 
du på Fyn eller i Jylland, eller ønsker 
du af forskellige årsager ikke fysisk 
fremmøde, er det efter aftale muligt 
at modtage retshjælp online via Skype 
eller FaceTime. 

Vi kommer gerne ud og hilser på jer!
Hvis du vil høre mere om projektet, 
eller ønsker du at få besøg af projektet i 
din lokale medlemsforening, så kontakt 
os gerne.

Projekt leder:  
Serhat Dogru
Døves Retshjælp har åbent hver 
anden tirsdag, og booking af 

retshjælp sker efter 
aftale med 

projektleder, 
Serhat 

Dogru, 
på mail:  
sd@ddl.
dk. 

Datoer for Døves 
Retshjælp i den 
anden halvdel af 
2021
• 7. september 2021
• 21. september 2021
• 5. oktober 2021
• 19. oktober 2021
• 2. november 2021
• 16. november 2021
• 30. november 2021
• 14. december 2021



Castberggård Højskole
- Vi har kurser både i Urlev og Rødovre

Forældre med teenagere
- Få viden om teenageres 
udfordringer. 

Fre. d. 21 - søn. 23. jan. 2022 
i Urlev  
aj 

Rødovre: Kommunalvalg v.  Lars 

Knudsen

Hvorfor skal jeg stemme – hvad sker der, 

hvis jeg ikke stemmer?

Lars Knudsen fortæller om de�e års 

kommunalvalg og hvordan det kan 

komme til at påvirke din hverdag. 

Han vil komme omkring rød-blå blok, 

partiernes mærkesager og de forskel-

lige partiers handicappolitik i relation til 

døves muligheder og udfordringer. 

Ons. d. 3. nov. 2021 kl. 19- ca. 21.00 

Arrangementet er gratis

Rødovre: Kreativt julekursusKom og få ideer til fornyelse af julepynt og 
gennemgå nogle enkle teknikker til julede-
korationer, så de får et nyt liv.  Vi beny�er forskellige materialer, som du 
måske ikke har prøvet at bruge til jul før.  
Du kommer med saks, godt humør, åbent 
sind og evt. egne materialer. Vi medbringer 
også forskelligt materialer, som du kan købe. Lørdag d. 4. dec. kl. 10-17.  

Pris: 300 kr inkl. le�ere forplejning 

Se mere og tilmeld dig på 

www.cbg-hojskole.dk

Hjerte, hånd og ånd 
- Strik, form, farv - få  nye kreative 
ideer og hør et spændende foredrag 
med Koushi.

Tors. d. 20. - søn. d. 23. jan. 2022 i 
Urlev

Selvforkælelse og det kolde gys

- forkæl dig selv med yoga, gå-

ture, vinterbadning, dejlig mad og 

hyggeligt selskab.  

Fre. d. 26. - søn. d. 28 nov. 2021 i 

Urlev 

ole
ødovre

Ahlburg

Ahlburg
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CFD har samarbejdet 
med 14 ingeniørstuderende 

på DTU om kreative  
ideer til ny teknologi, som  

kan hjælpe mennesker  
med døvblindhed.
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