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En avgörande framtidsfråga: 
Vågar vi…? 

* En god man kan er

bjudas personer som 

på grund av sjuk

dom, psykisk stör

ning, försvagat häl

sotillstånd eller 

liknande inte kan ta 

hand om sig själva 

eller sin egendom.

* CI – cochlea im

plantat

* HRF – Hörsel

skadades riksför

bund

* FSDB – Föreningen 

Sveriges Dövblinda

* SDI – Sveriges 

Dövas Idrotts

förbund

ledare

Hur ser vi egentligen på dövrörelsens/teckenspråks-
rörelsens framtid? 

Hur ser vår medlemsgrupp egentligen ut om 10 år?
Blir det inte teckenspråket som gemensam utgångs-

punkt som kommer att styra alltmer – oavsett hörsel-
nedsättningsgrad?

Är det inte dags nu, att inleda en seriös framtidsdis-
kussion om en ändring av inriktningen i vår verksam-
het på alla nivåer – från lokal- till riksnivå? 

Vågar vi tänka nytt?

Nu när teckenspråket kommer att få en kraftig accep-
tans och stöd i lagtext så handlar det om att rida på 
detta. Det är nu helt klart att teckenspråket är ett eget 
och fullt accepterat språk genom den nya språklagen. 

Nu börjar också arbetet med att implementera denna 
lag i olika författningstexter och andra sammanhang. 

Utöver detta så har FN-konventionen för funktions-
hindrades mänskliga rättigheter konfirmerats. I denna 
finns också styrmedel för teckenspråket. 

Att genomföra denna process i samhället kräver 
kompetens och resurser. Det blir av allt att döma för-
bundets huvuduppgift de närmaste 5–10 åren. 

SDR förbereder sig nu för att ta fram ett utkast till 
handlingsprogram för 2010-2013 som ska prövas hos vå-
ra medlemsföreningar och sedan fastställas vid kongres-
sen 2009. 

Vågar vi pröva namnändringsfrågan igen? 
Vågar vi ändra till teckenspråksförening/förbund 

utan att förlora ”dövidentiteten”? 
Framtiden, som jag ser det, innebär att våga skapa 

en värdegrund som bygger på teckenspråket. Att våga 
välkomna ALLA teckenspråkiga till vår verksamhet – 
hörande, CI-bärare*, hörselskadade och döva. Att våga 
öppna organisationen mera, med språket som grund, 
och låta alla goda krafter samverka. Vågar vi?

Vågar vi öppna för en stadgeändring som välkomnar 
teckenspråkiga hörande i förbundsstyrelsen? 

Kan detta underlätta rekryteringen av en stark sty-
relse med olika kompletterande kompetenser? Sam-
hället förändras och ställer nya krav på vårt sätt att 

arbeta för vår sak – ideologiskt, politiskt, juridiskt och 
ekonomiskt.

Dock bör förbundsordföranden och majoriteten av 
styrelsen fortfarande vara döva. Förbundets stadgar 
och dess ändamål styr fortfarande vår verksamhet och 
kommer att utgöra den fasta grunden för vårt arbete, 
även framledes. 

Vågar vi pröva frågan om utökad samverkan med 
HRF*, FSDB*, SDI* för att effektivisera verksamheter-
na genom samutnyttjande av vissa resurser? Till ex-
empel administration och lokaler?

Vågar vi tänka nytt – ta vara på, utveckla och på bästa 
sätt förvalta vårt unika fastighetsbestånd och vårt teck-
enspråkiga utbildningscenter på Västanvik i Leksand?

Om vi inte vågar – vilka kan följderna i så fall bli? 
De här frågorna hoppas jag att alla medlemmar och 

föreningar nu vill fundera över och ta upp till diskus-
sion, så att kongressen 2009 blir fruktbar och fram-
tidsinriktad.

Sedan sist: Representantskapsmötet genomfördes un-
der utmärkt ledning av den för dagen valda ordföran-
den. Förbundets redovisning för 2007 – både verksam-
hetsmässigt och ekonomiskt – uppskattades av 
ombuden. Vi klarade oss ur den värsta krisen! Nu kan 
det bara bli bättre. 

Ett av SDR:s projekt – God man* – är nu inne på sitt 
andra år. Projektets stora vinst är att en samverkan sker 
med RFS (Riksförbundet för samhällsarbetare). Vinsten 
är att vi inte behöver ”uppfinna hjulet en gång till”.  Vi 
använder varandras kompetenser och nätverk på ett ef-
fektivt sätt för att synliggöra teckenspråkiga dövas 
kommunikativa behov i ett god-man-förhållande.

Överförmyndare i hela landet får en adekvat informa-
tion om teckenspråkiga dövas behov, vilket på sikt ger 
en ökad livskvalitet för denna grupp bland döva. 
Projektet har tagit fram en informativ DVD-produkt 
som ska ge landets överförmyndarna en aha-upplevelse. 

Lars-Åke WiksTröM,                                                            
ordförande i sveriges dövas riksförbund sdr
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– Teckenspråkiga ungdomar är mer medvetna om 
sin rätt till tillänglighet än den äldre generationen. 
Det ställer automatiskt krav på fler utbildade tolkar 
i vardagen, säger Låw.

Nu får allt fler döva och hörselskadade ungdomar 
bättre utbildning. Det ställer krav på fler utbildnings-
tolkar. 

– De ska sedan ut i arbetslivet. Då måste de få 
möjlighet till teckenspråkstolkning för att kunna 
vidareutvecklas på arbetsplatsen.  

Låw tycker att reglerna för vardagstolkning, ut-

bildningstolkning och arbetsplatstolkning är för 
luddiga. Många gånger vet man inte vem som ska 
betala vad. Det som är OK i vissa landsting är otänk-
bart i andra. 

– Orättvisorna drabbar de teckenspråkiga.
Idag kan en arbetsgivare som anställer en tecken-

språkig person få 50.000 kronor till arbetsbiträde.
– Man kan fråga sig vart dessa pengar tar vägen. 

Ingen har grepp om det, säger Låw.
Socialstyrelsen, som har det övergripande ansva-

ret för tolkverksamheten, ger landstingen rekom-
mendationer om hur tolkservicen ska bedrivas.

– Men socialstyrelsen har inte hängt med i ut-
vecklingen. Det behövs en ny översyn av hela tolk-
servicen. Vi måste tänka nytt, gör vi inte det uppstår 
stora problem på sikt, säger Lars- Åke Wikström.

LennarT TJÄrnsTröM

Hur få en fungerande tolkservice?

tolkfrågan

Hur ska döva få en fungerande tolkservice på arbets-
marknaden? den frågan ställde Torbjörn björlund 
den 10 juni i riksdagen till arbetsmarknadsminister 
sven-otto Littorin. 

Björlund betonade att det råder oklarheter om vilka instanser 
som ska stå för tolkkostnaderna. Det gör att ärenden bollas mel-
lan instanserna och ingen tar ansvar. Det leder till att brukarna 
blir utan teckenspråkstolk. 

Littorin höll med Björlund om att ett funktionshinder aldrig 
får vara ett hinder för att få arbete. Några förslag hur man ska lösa 
tolkproblemet hade inte ministern, men han betonade att under 
mandatperioden satsar regeringen omkring 1 miljard extra på lö-
nebidrag och Samhall AB. Det finns därutöver hjälpmedelsersätt-
ning som arbetsgivaren kan söka. Den är idag på 50.000 kronor, 
och ska bl.a. bekosta teckenspråkstolk för döva, utbildning av 
personligt biträde eller tolk för dövblinda.

– Regeringen har också gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att 
redovisa de olika former av stöd och insatser som finns för döva, 
dövblinda och hörselskadade. Uppdraget ska redovisas senast den 
31 december i år, sade ministern.

Det finns reglerat i vilka sammanhang den teckenspråkiga 
gruppen har rätt till tolk i arbetslivet och vem som ska betala. 
Trots det fungerar det inte. Björlund frågade vilka signaler det ger 
arbetsgivarna, när det gäller anställning av teckenspråkiga. 

– Man måste på något sätt hitta en politiskt väg att få det att 
fungera!

Arbetsmarknadsministern sa sig vara övertygad om att social-
departementet jobbar med att se över frågan, så vi får en likabe-
handling när det gäller tolkservice i de olika landstingen.

LennarT TJÄrnsTröMtorbjörn Björlund (v).           Sven-Otto Littorin (m).

de regler som styr dagens tolkverksamhet är sammanställda 
under 1970-talet. Men eftersom samhället förändras, anser sdr:s 
förbundsordförande Lars-Åke ”Låw” Wik ström att dessa regler 
inte fungerar i dagens samhälle. det behövs en översyn av hela 
tolkservicen.” ”
SDR:s LarsÅke Wikström:

Vi måste tänka nytt
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Richard är inte ensam – många döva upptäcker att 
de, trots gedigen utbildning, får det motigt på arbets
marknaden. 

Juridiska institutionens prefekt säger att de inte 
har råd att anställa Richard. Det skulle kosta för 
mycket för institutionen med de tolkkostnader som 
följer med om de anställer Richard.

Det krav som Juridicum har på sina forskare är 
bland annat att de ska undervisa minst 200 timmar 
per år, utöver sin forskning. Enligt prefekten har inte 
institutionen tolkpengarna.

Det är diskriminering, anser Richard, som dokto
rerade på en avhandling med titeln ”Diskriminerings
skydd för personer med funktionshinder inom ut
bildningsområdet”.

Studenter har bättre skydd
På arbetslivsområdet finns inga lagar som hindrar 
en arbetsgivare att ta sådana beslut som juridiska 
institutionen gjort i hans fall.

Skyddet som funktionshindrad student vid uni
versitet är relativt bra: En döv student har per auto
matik har rätt att få tolk när han/hon antagits av 
universitet. Samma lyx har inte en funktionshin
drad akademisk forskare idag.

Richard har sedan han avslutade forskarutbild
ningen 2004 varit forskare på institutionen, och fått 
sin lön betald genom medel från olika anslag och 
stipendier. Man jobbar i perioder om tre år. Sedan får 
man söka igen om man vill forska mer. 

Vid 41 års ålder vill Richard ha en tryggare an
ställning och få den pedagogiska erfarenhet han sak
nar. Men den chansen finns inte för honom – trots 
att han har den kompetens som krävs för att vara 

lektor på institutionen. Institutionen kan inte få 
fram pengar till de tolktimmar han behöver när han 
undervisar. 

Den ständiga stötestenen är: Vem ska betala? 

Staten bör ta ansvar
Richard har sin ståndpunkt klar:

– Arbetsgivaren ska inte betala. Staten ska stå för 
det, säger han och delar SDR:s syn: Vi vill se en na
tionell instans som sköter alla sådana frågor. 

Richard utvecklar sitt resonemang:
– En statlig myndighet som har samordningsan

svar och som delar ut pengar där det behövs tolk. 
Det skulle bli mer rättvist än dagens system, menar 
han.

Richard vet också att de 200 timmarna tolkning 
per år idag är en ganska orimlig siffra, men även där 
har han förslag på lösningar:

– Jag kan dra ned på mina undervisningstimmar 
och jobba in dessa timmar genom t.ex. adminstra
tion och individuell handledning av studenter som 
skriver uppsatser.

– Man kan inte bara se till antalet timmar jag ska 
undervisa. Det borde gå att lösa, tycker han.

– Men universitet vill inte lyssna, säger han sorgset.

En pionjär
Richard Sahlin är på många sätt en pionjär. Trots att 
han är flerfunktionshindrad (barndomsdövhet, As
per gers syndrom och ADHD) lyckades han år 2004 
bli Sveriges första döva juris doktor.

Han är oerhört målmedveten. I högstadiet ville 
han läsa franska men hans lärare bad honom att 
välja ett ”lättare” språk. 

döve richard sahlin, juris doktor och forskare vid juridiska insti-
tutionen på stockholms universitet, sökte en tjänst som hög-
skolelektor – men fick nej.
– de sa att det inte finns en tjänst tillgänglig, säger richard. 
Men sanningen var en annan: det handlar om tolkkostnaden.

Forts. på nästa sida

Richard Sahlin, döv juris doktor:

”Jag blir diskriminerad 
– helt lagligt” 
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V i  s ö k e r  e n  s t j ä r n a . . .
Global Account Manager

Vårt erbjudande
Ett arbete i en dynamisk, kreativ och inspirerande arbetsmiljö i fräscha lokaler i Hammarby Sjöstad.
Arbetet är heltidstjänst, delvis förenat med internationella resor och du rapporterar direkt till VD.

Dina egenskaper

Vi erbjuder våra anställda kurser i teckenspråk vid behov.

Uppdraget

Ansökan

Har du frågor

K o m m u n i k a t i o n  f ö r  a l l a

-

annons

Men Richard gav sig inte – och lärde sig franska. Så 
har det fortsatt ända fram till en juris doktor-examen. 
Bland annat blev det studier på Gallaudet University i 
USA, där han mötte en helt annan attityd:

– Där uppmuntrade man mig att studera! Så är det 
inte i Sverige, och inte på juridiska institutionen här i 
Stockholm. 

Här finns inget lagskydd mot denna form av diskri-
minering. Trots att Richard är en högt utbildad jurist är 
hans framtid osäker – eftersom han är funktions-
hindrad.

Han slutar sitt uppdrag som forskare vid Juridicum 
den 28 februari 2009. Vad som händer sedan är fortfa-
rande oklart, men Richard tänker försöka söka medel 
för en forskarperiod till. Fram tills dess ska han åka till 
Paris och studera Frankrikes diskrimineringsskydd i tre 
månader. Där får han nytta av franskan han lärde sig på 
högstadiet – mot alla odds.

TeXT oCH foTo: ToMas LagergrenW

”Skälig” anpassning?
Ny utredning tillsatt

Frågan om tillgänglighet för funktionshindrade finns inte med i 
den nya diskrimineringslagstiftningen. Handikapprörelsen har 
rea gerat starkt och sänt en protestskrivelse till det ansvariga stats-
rådet Nyamko Sabuni (se DT nr 3-2008).

Funktionshindrade kräver att få komma in, få vara med, få 
samma chans som alla andra att delta i arbets- och samhällslivet. 
Frågan om tillgänglighet har utretts flera gånger tidigare utan re-
sultat. Nu tillsätter Nyamko Sabuni ännu en utredning. Hon säger 
(till SvD) att tidigare utredningar har fokuserat på om tillgänglig-
het ska vara en diskrimineringsgrund eller inte. Alla utredare har 
sagt ja till detta. Men det finns ingen regering som utrett hur en 
sådan lag ska se ut och vad den skulle kunna innehålla.

Som diskrimineringslagstiftningen ser ut just nu kan en arbets-
givare inte tvingas anpassa sin verksamhet mer än vad som kan 
anses vara ”skäligt”.

Vad som är ”skäligt” är en av de frågor den nya utredningen ska 
ge svar på. Andra viktiga frågor är var gränserna för tillgänglighet 
ska gå, hur mycket anpassning samhället kan gå med på och vad 
som är rimligt att betala för funktionshindrades rättigheter. Sabuni 
hoppas kunna presentera ett lagförslag till riksdagen innan man-
datperiodens slut.            b.L.

Forts.från föreg. sida

”Jag blir diskriminerad…

beställ aLLTid tolk när du behöver det!
anmäl aLLTid när du inte får tolk!
Mer information på www.sdrf.se, eller från din dövförening.

SDR:S TOLkkaMpaNj:



Med aktiva brukare syftar Stefan på dem 
som alltid anmäler när de inte får tolk samt 
talar om vad de tycker om tolkservicen. 

Stefan sitter tillsammans med Inga-
Britt Andersson i tolkbrukarrådet i Örebro, 
där tolkbristen är en av landets värsta. DT 
har tidigare skrivit om tolkproblemen i 
Örebro. Många döva har gett upp och slutat 
att försöka beställa tolk.

Nu har det skett en liten förändring. 
Sedan årsskiftet tittar staten vid fördel-
ning av pengar på antalet brukare som 
finns registrerade hos tolkcentralerna. 
Tidigare fick tolkcentralerna statsbidrag 
utifrån det totala befolkningsantalet i 
landstingen, vilket drabbat dövtäta Örebro 
hårt. Förändringen har nu givit TC i Örebro 
2-3 miljoner extra i budgeten, berättar 
Stefan för DT. 

Lilla Örebro har cirka 800 registrerade 
brukare. Stockholm har drygt 1.000.

Innan förändringen skedde, gick lands-
tinget i Örebro in med medel till tolkverk-
samheten. Men han undrar hur det blir nu, 
när staten går in med mer pengar:

– Slutar landstinget gå in med medel 
nu? Det skulle i så fall innebära exakt sam-
ma situation som förr för tolkbrukarna… 

På ett möte med tolkcentralens chefer 
frågade Stefan de hur de tänkte göra, men 
fick inga klara besked.

räknar olika
Tolkcentralerna för statistik över hur bris-
ten ser ut. Det är ett problem att de räknar 
olika, vilket kan bli missvisande, menar 
Stefan och ger ett exempel:

– En döv beställer ett uppdrag på en hel-
dag, t.ex. åtta timmar, han får nej. Samtidigt 
får åtta andra personer ja till sina beställ-

ningar, som är på en timme var. 
– Då blir det hela 89 procent som fått sin 

tolkning. Men räknar man antalet timmar 
blir det bara 50 procent som fått tolk, säger 
Stefan, som gärna vill se att tolkcentraler-
na räknar in uppdragen i antal timmar 
också. Så gör redan TC i Stockholm.

Ett annat ömmande problem är tolkcen-
tralernas prioriteringslista. Sättet att prio-
ritera har lett till att tolkning på arbets-
platser och föreningslivsaktiviteter har 
missgynnats. Det har Stefan påpekat.

– Jag hade ett möte med Martin Lind (s), 
landstingspolitiker här i stan, om priorite-
ringslistan. De tog det till sig och ska dis-
kutera det. 

stort mörkertal
Utöver prioriteringslistan finns en rad reg-
ler som är otydliga – vad är det som gäller? 
Framförallt när det gäller arbetstolkning – 
vem betalar? 

Tolkcentralerna i de olika landstingen 
gör olika bedömningar, så i vissa städer är 
det bättre än andra att leva som yrkesarbe-
tande döv.

Orättvist, tycker Stefan som vill se ett 
tydligare regelverk och en statligt finansie-
rad tolkverksamhet, där man ser var peng-
arna verkligen behövs.

– Mörkertalen är större än vi tror, efter-
som många döva fått nej så ofta att de slu-
tat beställa tolk.

Därför vill Stefan att man ska anmäla 
till Patientnämnden VARJE gång man inte 
får tolk (information finns på SDR:s hem-
sida).

– Man kan även anmäla om man inte är 
nöjd med sin tolk, säger Stefan. 

– Tolkbrist måste man anmäla varje gång 
– inte bara en gång. Politikerna läser antalet 
anmälningar, det är vad de gör.

TeXT oCH foTo: ToMas Lagergren
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Tolkbrukarråden som jobbar i det 
tysta ute i landet har en viktig funk-
tion. de är länken mellan döva och 
tolkcentralerna. de ger den feed-
back som tolkcentralerna behöver 
för att känna av vad brukarna anser 
om den tolkning de får – eller inte 
får. Men det är ännu viktigare med 
aktiva brukare, menar stefan ståhl-
bom i tolkbrukarrådet i örebro.

Oklara regler och brist 
på pengar drabbar döva

tolkfrågan
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Hela stockholm var vid månadsskiftet juli/
augusti iklätt regnbågsfärgerna. 
anledningen var förstås europride, en tio 
dagar lång festival för HbT-are* och alla 
deras vänner. i glädjeyran märktes även 
teckenspråkiga. Tyst Teater gjorde en stor-
satsning – för första gången i ensemblens 
historia bjöds en pjäs med gay-tema. 

Att Europride pågick kunde ingen stockholmare mis-
sa. SL-bussarna hade vajande regnbågsflaggor. Varuhus 
hade speciellt designade skyltfönster. Sveriges största 
tidningsdrakar slog upp festivalen stort. 

Stockholms Dövas Förening ville inte vara sämre. 
De hade en pubafton med Europride-tema samma 
dag som festivalen invigdes. 

I år fyllde Stockholm Pride tio år. Och det med ståt 
och pompa då Stockholm också stod som värd för 
Europride. Som mest kom 15.000 personer till 
Prideparken i Tantolunden. På grusplanen hurrade 
och trängdes folk när de lyssnade på schlagerartister. 

En bit från scenen låg Regnbågens tält, en RFSL*-
förening för döva homo-, bisexuella och transperso-
ner (HBT). Teckenspråkiga syntes väl i vimlet. 
Christian Coudouret från Frankrike var en av dem. 

– Jag blev kär i en svensk man förra året. Därför 
kom jag hit igen, sa Christian leende. 

Andra döva kom från Danmark, Norge, Stor-
britannien och USA. De var relativt få trots att det 
var Europride. Förra året var desto fler nationaliteter 
representerade eftersom Regnbågen då hade 25-års-
jubileum. I Regnbågens tält kunde hörande få lära sig 
hur man flirtar på teckenspråk och köpa ”Kåt på 
teckenspråk?”-tröjor. 

– Tanken är att sprida information om hur man 
vågar möta döva, sa teckenspråkslärare Jörgen Florin. 

Tyst Teater gav HbT-pjäs
När festivalen var inne på sin åttonde dag övade 
Johnny Rydh, Oliver Suomela, Thomas Wittwer och 
Tommy Fransson i ett lägenhetskomplex på Söder, 
med Josette Bushell-Mingo som regissör. Om tre 
timmar skulle föreställningen ”Dreamboys” visas, 
och regissören var stressad. 

För första gången ger Tyst Teater en HBT-pjäs. 
– Vi vill visa att vi teckenspråkiga och döva inte 

ska bli bortglömda under festivalen, sa Josette. 
Klockan 15 startade Dreamboys med disco och en 

hög bas. De fyra männen är fjolliga*. Många i publi-
ken ler. Mellan musikerna och dansnumren berättar 
var och en sin livshistoria. Johnny Rydh tecknar att 
han hatar ordet ”norm” och vägrar sig låtas bli place-
rad i fack. Thomas Wittwer berättar att hans psyko-
log uppmuntrade honom att inte träffa killar på en 
hel månad. 

Tommy Fransson är hörande och ”kom ut” i vux-
en ålder. Tidigare har han varit gift och har två barn. 
Hans döva mamma vågade inte gå till dövföreningen 
på sju år. Vad skulle de andra säga om hennes son 
som var bög? Och Oliver Suomela berättar hur mob-
bad han var när han gick integrerad och inte fick 
använda teckenspråk. 

”Lite lättare i dag”
Både tragik och komedi bjöd de på. Direkt efter före-
ställningen var det paneldiskussion: 

* HBT – homo, bisexu
ella och transpersoner

* RFSL – Riksförbundet 
för HBTpersoners rättig
heter 

* Fjolla – man med fe
minin framtoning

* Komma ut – att öppet 
berätta om sin sexuella 
läggning

* Pi – förstärkande pre
fix på teckenspråk; verk
ligen/verkligt (t.ex. pi 
döv)

Teckenspråket väl synligt under 
Stockholms 10:e Pridefestival

Forts. på nästa sidachristian coudouret.
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Tyst Teaters existens hotad?
under sommaren kom alarmerande uppgifter som berör Tyst 
Teaters framtid: 30 anställda kan tvingas bort från riksteatern 
nästa år om inte regeringen beviljar mer pengar. 

Det säger Riksteaterns VD Birgitta Englin, som nämner Tyst Teater och barn-
verksamheten som exempel på vad som kan försvinna helt. DT passade under 
Pridefestivalen på att fråga Tyst Teaters Josette Bushell-Mingo hur man ska se 
på Englins utspel?

– Jag ställer mig bakom den modiga strategin. Tanken är att det blir svårt för 
regeringen att prioritera bort Tyst Teater och barnverksamheten. 

• Hur stor är egentligen risken att Tyst Teater försvinner?
– Tyst Teater kan bara inte försvinna. Om den gör det, tror jag att vi får stort 

stöd av många döva och institutioner i hela världen. 
• När får vi veta mer om Tyst Teaters framtid?
–  Det är  oklart. Just nu är det upp till regeringen att besluta. Aldrig i mitt 

liv tänker jag låta Tyst Teater försvinna!       n.M.

– Det är deprimerande att inte vara öppen. Man 
mår så mycket bättre när man vågat ”komma ut”, sa 
Åsa Gustavsson.

– Jag kände igen mig i Tommy Fransson. För mina 
döva föräldrar var det pinsamt när de gick till döv-
föreningen efter att jag ”kommit ut”, sa Lars-Gunnar 
Möllefors. 

–  Det är glädjande att HBT-are har det lättare i 
dag. Samtidigt kan jag uppleva att SL:s regnbågsflag-
gor och bankernas speciellt regnbågsdesignade bank-
kort känns lite falska. Är alla busschaufförer och 
affärsexpediter verkligen så toleranta? undrade 
Birgitta Martinell, själv heterosexuell. 

Efter föreställningen fortsatte aktiviteter i Regn-
bågens tält. Föreningen har 50 medlemmar. De fles-
ta är män. HIV är en fråga föreningen anser vara 
mycket viktig på grund av den stora ökningen av 
HIV-fall förra året. 178 personer fick den obotliga 
sjukdomen i Sverige år 2007 jämfört med 109 år 
2006, enligt Smittkyddsinstitutet. 

– HIV-information på teckenspråk behövs, inte 
bara för HBT-are utan för alla. Men frågan är vem 

som tar ansvar för det? undrade Regnbågens ordfö-
rande Jonas Brännvall. 

”Jag är stolt”
Nästa dag – en lördag – ägde paraden rum. Det ösreg-
nade. Ändå trotsade drygt 45.000 personer vädret 
och deltog i paraden, enligt arrangörerna. 

Idel leenden syntes bland de drygt 450.000 åskå-
darna. Mellan 20 och 30 döva gick med i Regnbågens 
tåg. De sjöng ”Vi är döva. Vi är homosexuella. Vi är 
pi*-stolta!”.  

– Jag ville att alla ska veta att jag är stolt över den 
jag är, sa Alba-Luz Wäälma, en av paraddeltagarna.  

– Det kändes bra att se vinkande folk längs hela 
vägen, nästan lite som om jag var en kändis, sa pa-
raddeltagaren Dani Sive, dövlärare från Stor britan-
nien. 

Och så var festivalen över. Regnbågsflaggorna 
togs ner. Alla åkte hem. Och Stockholm kändes lite 
gråare igen.

TeXT oCH foTo: niCLas MarTinsson 

Forts.från föreg. sida

Acke Berggren.

josette Bushell-Mingo.

Okända festivaldeltagare.
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den kamp som döva fört i alla år började 
för länge sedan. Men det kom en bryt-
ningstid i dövas historia: Tiden då döv-
medvetandet skapades. sdr och sdur 
ligger bakom en ny dokumentärfilm som 
ska gå på djupet i denna stormiga tid.

Filmen ska bli ett studiematerial för högstadieung-
domar. Det unika är att den gjorts av döva för döva, 
ur dövas perspektiv. Filmen tar med oss till den stor-
miga tid som ibland kallas för Deaf Power-perioden:

– I filmen möter man döva som var med och slogs 
för teckenspråket, bland annat Lars-Åke Wikström, 
Sten Ulfsparre, Birgitta Ozolins och Brita Bergman, 
berättar eldsjälen bakom projektet, Patrik Nordell.

• Vad är syftet med filmen?
– Vi vill lyfta fram den kamp som fördes på den 

tiden.
Filmen tar bl.a. upp lärarnas attityder, tecknad 

svenska och dövas identitet. När tecknad svenska 
infördes blev det kaos. Döva delades upp i två grup-

per – en som använde tecknad svenska och en som 
höll fast vid teckenspråket.

– Myndigheterna hade gjort en undersökning och 
upptäckt att döva hade dålig svenska. De trodde att 
tecknad svenska var lösningen. Många döva gick 
kurser i tecknad svenska och fick en identitetskris 
– de kände hur vårt människovärde sjönk, berättar 
Patrik.

Filmen är en bit dövhistoria: Här berättar döva 
hur de kände sig under 1960-80-talet – en av de stor-
migaste perioderna i dövhistorien. Ett sådant mate-
rial har aldrig gjorts tidigare, menar Patrik Nordell. 

Medverkar i produktionen gör också Elisabet 
Hagberg, Maria Sundholm, Jenny Ek och många 
andra. Filmen finansieras och produceras av SDR 
och SDUR*. Utöver den aktuella dokumentären ska 
de göra en film om dövkultur. En hemsida kommer 
också att finnas, men webbadressen är inte klar i 
skrivande stund.

TeXT oCH foTo: ToMas Lagergren

Patrik nordell. 
Foto: tomas Lagergren

*SDUR – Stockholms dö
vas ungdomsråd

Hur tänkte och kände deaf power-generationen?

Nu är det dags igen. Idag heter programmet Tecken
språksland och programledaren heter Niclas Mar-
tinsson (inget obekant namn för DT:s läsare). Tio 
program ska det bli, med start i oktober.

– Det blir tio program på 15 minuter var som bju-
der på en hisnande färd genom ett spännande land, 
säger Niclas, som gör debut som programledare. 

Tanken är att Teckenspråksland är den nation där 
teckenspråket och döva lever. Varje vecka besöker 
man städer i Teckenspråksland: 

– I en stad möter vi olika religioner, medan en an-
nan stad tar oss tillbaka i tiden till 1800-talet… Vi 
spanar också på de kändisar som finns i Tecken-
språksland, vilka de är och vad de har gjort.

– Deafhood* ska genomsyra hela programserien 
– den döva individen är ju så mycket mer än bara döv, 
säger Niclas.

Teckenspråksland vänder sig i första hand till 
döva mellanstadieelever:

– Det heter ju att ”god journalistik är när även en 
tolvåring kan hänga med”. Det vill vi lyckas med, 
berättar Niclas och Ylva Björklund, researcher.

– Vi hoppas att programmet även attraherar andra 
ålders- och målgrupper. Vi tar t.ex. upp vad som är 
typiskt för döva – vi tror att det kan intressera också 
vuxna döva tittare. 

Första programmet handlar om intervjuteknik. 
– Vi har en döv journalist som gäst. Vi vill inspi-

rera våra unga tittare att göra läckra skoltidningar.
Programmet sänds med början torsdag den 16 ok-

tober, klockan 10.00 i SVT1. Direkt efter program-
met kan man chatta* med programmet på: www.ur.
se/mega   

TeXT: ToMas Lagergren. foTo: ur

Hisnande färd 
genom ett 
spännande land
– ny programserie från UR

niclas Martinsson.
Foto: ur

*Deafhood handlar om 
att vi som döva ser oss 
själva som kulturella in
divider med ett unikt 
språk – teckenspråket. Att 
vi ser våra unika möjlig
heter, och ser att vi har 
något att tillföra samhäl
let.

*Chatta – prata via 
Internet

det är hela elva år sedan utbildnings radion 
(ur) producerade något Tv-program för 
unga döva – 1997 sändes nu, med pro-
gramledarna iréne kvist och Lars-gunnar 
Möllefors. 
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nytt ungdomsprogram från svT

n  det nya programmet som Svt teckenspråk börjar sända i höst heter Byss 
och ska bland annat handla om kulturkrockar och subkulturer. det vänder 
sig till både hörande och döva i åldern 17-20 år. 

– det är något som tidigare inte gjorts i dövsammanhang på Svt, säger 
christoffer hellöre, producent.

Svt teckenspråk får mer tv-tid genom det nya programmet. 
namnet Byss är ett slanguttryck som döva ungdomar använder – det 

betyder ungefär: ”jag bryr mig just inte, men jaja, vi gör det”.
Första programmet handlar om njutning och har premiär den 20 oktober, 

kl 17.35 i Svt. Programledarna är också färska i sammanhanget, det är 
cibrael cakar och Matilda Bergman (bilden) som syns i rutan i höst.

TeXT oCH foTo: ToMas Lagergren

”nu har vi fått nog!” rasade teckenspråki-
ga licensbetalare när de upptäckte att de 
inte fick vara med, den här gången heller. 
direktsändningen från den stora os-invig-
ningen var varken tolkad eller textad.

Olympiska spelen i Peking var sommarens stora be-
givenhet för alla sportälskare. Det var med förvän-
tan man bänkade sig framför TV:n för att se den di-
rektsända invigningen – ett påkostat spektakel med 
bl.a. 2.000 trumslagare, högtflygande artister och 
fantastiska fyrverkerier. Kineserna uppfann ju kru-
tet, och är mästare i den konsten. 

Detta och mycket annat kunde man som hörande 
få veta av de två svenska kommentatorerna i Peking. 
Men den döva minoriteten fick nöja sig med att se på 
bilderna – direktsändningen var otextad.

Det blev omedelbart ett ramaskri i SDR:s data-
nätverk FC, där arga döva tittare kom överens om att 
mail-bomba de ansvariga på SVT.

De fick snabb respons. Redan samma kväll kom 
ett svarsmail från Albert Svanberg, chef för SVT 
Sport: ”Vi kommer att texta mer under detta OS än 
tidigare, då vi textar Den Olympiska Studion som 
går varje kväll 20.00 –21.30. När det gäller invig
ningen så textas det 90 min långa sammandraget 
som sänds 21.00 ikväll.”

kräver svar
Men de döva tittarna var inte nöjda med det – det 
fortsatte storma i FC:s diskussionsforum under hela 
OS-veckan.

• Varför infrias aldrig löftena om textning av alla 
TV-program?

• Hur svårt är det att lägga in en tolk i rutan vid 
direktsändning? Det görs i många andra länder – 
varför inte här?

• Varför tar inte SDR tag i frågan om  tillgänglig 
TV?

Det är några av de frågor som ursinniga döva li-
censbetalare kräver svar på. 

SDR svarar via Helena Fremnell Ståhl, informa-
tionschef, och Suzanne Albihn, intressepolitisk se-
kreterare, att förbundet självklart står bakom med-
lemmarna i den här frågan.

– Men eftersom SDR:s fokus är tillgänglighet ge-
nom teckenspråk har vi ingen handlingsplan för att 
driva frågan om text i TV. Det är av tradition HRF* 
som driver den frågan. Det vi kan och kommer att 
göra är att protestera skriftligt till SVT. 

– Flera förslag har kommit i FC, bl.a. om tolk i 
direktsändning, anmälan för diskriminering, li-
censbojkott och ”mailbombning”. Vi tar förslagen 
till oss och ska se vad SDR kan göra på kort och lång 
sikt. 

HRF säger för sin del att de arbetar långsiktigt 
strategiskt med textning i TV, och inte vill störa den 
processen genom en aktion just nu.        b.L.

Döva licens-
betalare mail-
bombade SVT

* HRF – Hörselskadades 
riksförbund

dansare vid invigningen av OS 2008 i Peking.

Från basketmatchen mellan 
Litauen och ryssland.
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i sitt arbete som audionom träffar Lise 
Holmén fors massor av människor som 
använder teckenspråk. Trots det var teck-
enspråksutbildningen nästan obefintlig 
under hennes audionomutbildning. det har 
fått henne att på eget initiativ lära sig teck-
enspråk. 

Lise Holmén Fors arbetar som audionom* på 
Huddinge Sjukhus söder om Stockholm. I sitt jobb 
träffar hon dagligen människor med diverse hörsel-
problem. Hon gör hörseltester, och håller samtal med 
patienter om hur de kan förhålla sig till sina olika 
hörselskador. 

– Det är ofta en tuff utmaning att få patienter att 
erkänna att de hör dåligt, berättar hon. 

Hon har upptäckt att många av hennes besökare 
känner sig mer välkomna sedan hon börjat använda 
lite teckenspråk. Även om många har tolk eller an-
hörig med sig tycker hon att hennes kontakt med 
patienter som använder teckenspråk har förbättrats.  

– Jag har blivit säkrare i mötet med teckenspråki-
ga, och det medför att jag kan göra ett bättre jobb. 
Mitt motto är att alla ska känna sig välkomna hit 
och gå nöjda härifrån, även om besöket är känslo-
laddat för många. 

Handalfabetet inte nog
Under den treåriga audionomutbildningen på Karo-
linska Universitetssjukhuset sträckte sig tecken-
språksutbildningen till en gästföreläsning där de fick 
lära sig handalfabetet. Med insikt i yrket tycker inte 
Lise att det är tillräckligt.

– Audionomen träffar många som använder teck-
enspråk och därför känns det viktigt att kunna så 
mycket som möjligt av språket.

Hon ska snart börja den fjärde och sista terminen 
på teckenspråksutbildningen. De träffas en gång i 
veckan och lär sig nya tecken och uttryck. Nyfiken-
heten på språket föddes med spelet ”Det händer med 
händer”, som Lise spelat som barn. Hon tycker att 
språket är roligt och lätt att lära sig.

– Många reagerar positivt och med stort intresse 
när de får veta att jag lär mig teckenspråk, säger 
Lise. 

Nu hoppas hon få fortsätta utveckla sina tecken-
språkskunskaper framöver. Hur stor merit är det att 
kunna teckenspråk inom hörselvården? frågar jag 
Lise.

– Ibland står det med i platsannonsen, andra gång-
er inte. Jag tycker att alla audionomer borde lära sig 
mer teckenspråk under sin utbildning, avslutar Lise 
Holmén Fors.           

TeXT oCH foTo: Hans TJernsTröM

* En audionom utreder och bedömer hörselbesvär, och bistår med hörselträning. 

De gör diagnostiska mätningar som testar patientens förmåga att uppfatta toner 

med olika frekvens och styrka. Treårig audionomutbildning finns i Göte borg, 

Lund, Örebro och på KI i Stockholm.   

Teckenspråk ej prioriterat
n Ann-christin johnson är ansvarig för audionomprogram-
met på karolinska institutet. hon bekräftar bilden att det 
audionomstudenterna får lära sig om teckenspråket upp-
går till en gästföreläsning om dövas situation. Är det till-
räckligt med tanke på att studenterna ska arbeta med 
personer som använder teckenspråk, undrar dövas 
tidning? 

– det handlar om prioriteringar. vi har mycket annat 
som ska hinnas med under utbildningen. Ska studenterna 
lära sig ett nytt språk krävs det tid för det. 

• efterfrågar studenterna mer teckenspråkskunskaper?  
– vissa studenter frågar om det ingår någon kurs i teckenspråk under utbildningen. 

Framförallt de som kommit i kontakt med språket tidigare. Men de som vill lära sig mer 
om teckenspråket får göra det utanför utbildningens ramar.   

• tror du det är meriterande att kunna teckenspråk inom hörselvården?
– det vet jag inte. Patienten är oftast en äldre person med hörselnedsättning, och de 

använder sällan teckenspråk.             Hans TJernsTröM

Ann-christin johnson. 
(Privat foto)

Lise holmén Fors.

”Audionomer behöver teckenspråk
Lise efterlyser teckenspråks 

lektioner för sin yrkesgrupp
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Linus Henriksson, 33, fick i augusti ifjol 
kontakt med en 31-årig amerikansk tjej via 
ett internetforum för döva. Linus är i den 
ålder där många vill hitta en partner att 
dela sitt liv med. vad han inte visste då, 
var att den han chattade med på nätet var 
en bedragerska som bara ville lura honom 
på pengar.

Linus, som är lätt förståndshandikappad, har svår 
dyslexi och inte är så bra på engelska, satt och tragg-
lade med engelsk ordbok vid datorn. Han blev för-
tjust över kärleksförklaringarna från ”Veronica 
Adams” som hon först kallade sig, även om han inte 
förstod allt hon skrev på engelska.

Han tog reda på var hon bodde; i Phoenix i delsta-
ten Arizona, USA. Han bestämde sig för att åka över 
Atlanten för att träffa henne. Han reste ensam till 
Phoenix i maj i år. En vecka skulle han vara borta.

Väl framme i Phoenix var vädret varmt och solen 
lyste. Men den Veronica Adams han pratat med lyste 
med sin frånvaro. Hon fanns inte på flygplatsen. 
Linus checkade in på ett hotell och försökte få tag i 
henne – utan resultat. 

begärde pengar
Under den här tiden hade det förekommit olika e-
postadresser: Marti Glick, med adress i Florida, ville 
ha 1.500 dollar av Linus. Han skickade aldrig peng-
arna. Sedan dök ett tredje namn upp: Rose Martins.

Linus visar för DT utskrifter av de mail han fått 
från dem. Kvinnan ville att han skulle skicka pengar 
så hon kunde komma till honom i Sverige. Mailen 
har olika signaturer och adresser, men förmodligen 
kommer de från samma person. 

Lyckligtvis förstod inte Linus att hon ville ha 
pengar, säger hans mor Heidi Henriksson, så han 
skickade aldrig några. Istället åkte han till USA för 
att träffa henne.

Tiden i Phoenix fördrev han bland annat genom 
att gå på stan och kika i affärer och även besöka ett 
zoo under tiden han väntade på att tjejen skulle höra 
av sig.

– Jag träffade åtta döva på ett café, som jag hittat 
på nätet, säger Linus till DT.

• Visste de något om den här tjejen?
– Nej. Jag hade svårt att förstå det amerikanska 

teckenspråket, så vi pratade inte så mycket.

vill varna andra
Linus syster Bolla Henriksson polisanmälde händel-
sen. Hon hade nyligen läst i Dagens Nyheter om 

sol-och-vår-bedragare* på nätet, vilket det här kän-
des som. 

Men förundersökningen lades snabbt ner – poli-
sen kan inte göra mycket, när bedragarna opererar 
via Internet och från ett annat land. Linus förlorade 
ju heller aldrig några pengar, bortsett från reskostna-
den.

Men Linus familj tycker det finns anledning att 
varna andra döva för den här typen av bedrägerier. 
Det finns många varianter av ”sol-och-vår”, och man 
bör vara försiktig med nya kontakter på nätet.

Händelsen har inte avskräckt Linus, men han är 
nu lite  försiktigare i sökandet av en framtida livs-
partner.

– Det är svårt att hitta rätt tjej, säger Linus, som 
trots allt hade tur i oturen.

TeXT oCH foTo: ToMas Lagergren

” Varning för 
sol-och-vår 
via nätet

*Solochvår kallas en 

form av bedrägeri där 

förövaren låtsas vilja ha 

en kärleksrelation, med 

baktanken att komma 

över pengar och försvin

na. En framgångsrik sol

ochvår var Gustaf 

Raskenstam (190169),  

som försökte lösa sina 

ekonomiska problem ge

nom att lura kvinnor på 

pengar. Han hade signa

turen ”Sol och vår” i si

na kontaktannonser. 

Han åkte fast 1944 och 

dömdes till tre och ett 

halvt års straffarbete.
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squeeze me tight!

squeeze
Design Lena Bergström.

www.orrefors.se

www.iris.se/dov

Nu drar vi igång ett flertal utbildningar för döva 
och hörselskadade. Både förberedande utbild-
ningar och flera med yrkesinriktning som leder 
till jobb.

Mer information hittar du på vår hemsida

Många spännande
utbildningar på gång

det råder oro på teckenspråksredaktionerna efter 
svT:s beslut att flytta dem till falun. döva medarbeta-
re i både stock holm och Leksand överväger att hoppa 
av om flyttningen till falun genomförs. 

SVT Teckenspråk i Västanvik består av 35 medarbetare varav 13 
är döva. TV-stationen ligger i anslutning till dövas folkhögskola 
Västanvik. 

SVT vill flytta teckenspråkproduktionen från Leksand till Falun, 
samt lägga ner den teckenspråkiga samhällsredaktionen Pers pek tiv 
i Stockholm och flytta även Perspektivs medarbetare till Falun.

– Ledningen vill flytta, men inte vi, säger en teckenspråkig 
medarbetare till Dövas Tidning.

De missnöjda har sänt ett öppet brev till SVT-ledningen. De 
påpekar att eftersom produktionen av programmen sker på teck-
enspråk är teckenspråksmiljön mycket viktig, och den finns i 
Västanvik.

 ”Vi förstår inte varför man ska flytta en teckenspråkproduk-
tion till en ort som Falun, som inte har någon som helst tecken-
språkskultur, dövhistoria och dövverksamhet, och där det dess-
utom bor ett fåtal döva”, säger de i brevet.

 Med det mycket begränsade sociala nätverket i Falun är risken 
stor att döva medarbetare inte vill flytta med, betonar de. Det ta-
las om upp emot 50 procent.

Många döva medarbetare menar att verksamheten inte gagnas 
av att flyttas till Falun. I protestbrevet kräver de en total översyn av 
den teckenspråkiga verksamheten och dess framtidsutveckling.         
                                                               b.L.

Oro på SVT Teckenspråk
– protestbrev till SVTledningen

annons

annons

regeringsförslag om ny 
bidragsprocess
n Statskontoret föreslår i rapporten Verksamheter för funktions
hindrade en ny bidragsprocess för dessa verksamheter. den har över-
lämnats till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, och föreslår att 
regeringen inför en helt ny bidragsprocess som styrs av ett regelverk 
och inkluderar ett öppet ansökningsförfarande.

det handlar om statsbidrag på totalt ca 80 mkr. Man måste komma 
ihåg att de här bidragen inte är organisationsstöd utan pengar som 
betalas ut till olika verksamheter, säger utredaren rickard Broddvall. 
Med verksamhetsbidrag bör följa krav på bl.a. regelverk, mål och upp-
följning av resultat. 

Statskontoret menar också att regeringen bör formulera ett tydli-
gare mål för bidraget i en förordning. vidare föreslås att ansökningar 
bör prövas av Socialstyrelsen. Målet med bidraget bör vara att peng-
arna går till verksamheter som kompletterar eller förstärker statens, 
landstingens och kommunernas insatser. här kan och bör bl.a. ideella 
föreningar spela en viktig roll genom sin kompetens och sina erfaren-
heter, påpekas det.

utredaren vill också att regeringen, utifrån de handikappolitiska 
målen, ska pröva om finansiering och ansvar för vissa av de verksam-
heter som nu får bidrag ska tas över av staten eller landstingen, avslu-
tar rickard Broddvall.

Statskontorets rapport Verksamheter för funktionshindrade kan lad-
das ner från

www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2008/200808.pdf
rapporten ska göras tillgänglig även på teckenspråk.

får 50 miljoner till dövforskning
n två forskningsområden vid Linköpings universitet har fått en tioårig 
finansiering om 105 miljoner kronor från vetenskapsrådet och Formas. 
de så kallade Linnéstöden delas ut till de 20 miljöer som en internatio-
nell forskarpanel anser vara de främsta i landet. Av de 105 miljonerna 
går 50 till Linnécentrum heAd, ett tvärvetenskapligt forskningspro-
gram kring hörselskador och dövhet. ”vi är jätteglada”, säger professor 
jerker rönnberg, som leder centrumet. (källa: nt.se )
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det för döva välkände pokerproffset 
kristian obbarius från örebro kom längre 
än ifjol – han kom i årets poker-vM i Las 
vegas totalt 232:a av 6.844 startande. Han 
blev sexa bland svenskarna och fick 
35.000 dollar – ca 220.000 kronor – med 
sig hem.

Bäste svensk blev hörande Niklas Flisberg som kom 
på 25:e plats. Kristian, som avancerat från 251:a plats 
i fjol till 232:a i år, är ganska nöjd med årets VM 
(WSOP - World Series of Poker):

– Jag spelade bättre än ifjol. Då hade jag mer tur 
och vann större potter än i år, men i år var det 500 
fler deltagare med. Jag mötte fler bra spelare och fick 
kämpa hårdare. Ändå kom jag längre än ifjol - det 
känns bra.

Kristian åtnjuter stor respekt bland motståndar-
na, bland andra pokerprofilen Dan Glimne, som satt 
vid samma bord under dag 3 i turneringen. Glimne 
hyllade efteråt Kristians insatser i sin blogg.

Mentalt förberedd
Kristian har varit pokerspelare på heltid i två och ett 
halvt år nu, och tror sig veta varför det gick bättre i år: 

– Jag kom mer mentalt föreberedd i år, och med 
erfarenhet från två tidigare VM.

Han är trots allt inte specialiserad på turneringar, 
utan på kontantspel på nätet. Tänker han ställa upp 
i VM nästa år igen?

– Ja, det är ju en chans man måste ta. Förstaplatsen 

är ändå värd runt 50 miljoner! säger Kristian.
Fortfarande är han den ende döve deltagaren i 

poker-VM, trots att det spelas i ett pokerland som 
USA, där det finns över 200.000 döva. Det är något 
Kristian funderat på, men han har inget bra svar på 
varför. Han tycker att det åtminstone borde finnas 
någon mer döv som vågar spela i VM.

blogg för supportrar
Under tidigare turneringar har hans mobil och MSN 
gått varma, och när Kristian varken kunde eller 
hann svara alla, bestämde han sig: Han startade en 
blogg denna gång, både för att spara tid och för att 
kunna berätta hur det går för honom för alla intres-
serade. Besökstatistiken sköt i höjden och visar i 
skrivande stund över tiotusen läsare som besökt 
hans blogg! 

Kristian anade inte att så många skulle följa hans 
blogg under de dagar som VM pågick. 

– Det känns kul. Jag hade tänkt att blogga bara 
tillfälligt under poker-VM och stänga bloggen sedan, 
men folk vill att jag fortsätter blogga om poker i all-
mänhet. Så jag ska fortsätta, lovar Kristian.

Adress: http://obbepoker.blogspot.com
Vinnaren i poker-VM utses i november, då bara de 

nio vid finalbordet är kvar och spelar om förstaplat-
sen. Vinnaren får hela 54 miljoner kronor.

Kristian var inte en av dem – inte den här gången.

TeXT oCH foTo: ToMas Lagergren

En enda döv i poker-VM 
– svenske Kristian

kristian Obbarius.

blir sjukare av sjukskrivning
n en alltför passiv sjukskrivningsprocess kan vara en förklaring 
till psykisk ohälsa. trettio procent av alla som förtidspensionerats 
på grund av psykisk ohälsa har ursprungligen sjukskrivits med 
helt andra diagnoser. 

Analyser som socialdepartementet gjort inför genomförandet 
av rehabiliteringsgarantin visar att en tredjedel i gruppen varit 
sjukskrivna för problem i rörelseorganen, en tredjedel saknar diag-
nos medan övriga i regel har diffusa symptom eller diagnoser.

– det här är oroväckande siffror som antyder att det kan vara 
den tidigare alltför passiva sjukskrivningsprocessen och bristen 
på rehabilitering som har orsakat psykisk ohälsa, säger socialför-
säkringsminister cristina husmark Pehrsson, som uppmanar 
landstingen att prioritera arbetet med rehabiliteringsgarantin.

regeringen avsätter 3,4 miljarder kronor för en förstärkt före-
tagshälsovård och en garanti för bevisat effektiv medicinsk reha-
bilitering. rehabiliteringsgarantin ska i första hand omfatta per-
soner med lättare psykisk ohälsa och problem i rörelseorganen.

Hrf stämmer landsting
n hörselskadades riksförbund (hrF) drar landstinget i 
Gävleborg inför länsrätten sedan Gävleborg beslutat införa lan-
dets högsta hörselvårdavgift – utanför högkostnadsskyddet. 

– ett diskriminerande beslut, säger hrFs ordförande jan-
Peter Strömgren. 

– Om lagen inte gäller lika för alla – vad är den då värd? 
Gävleborg är inte ensamt om att ha avgiftsregler som särbe-
handlar hörselskadade; ungefär hälften av landstingen har hör-
selvårdsavgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet. Men nu 
har Gävleborg drivit frågan till sin spets genom att införa landets 
absolut högsta vårdavgift i samband med hörapparatutprovning, 
1.500 kronor. 

det är hög tid att pröva om det är lagligt att ha avgiftsregler 
som diskriminerar hörselskadade. Om det behövs kommer vi att 
driva frågan ända upp i regeringsrätten, säger hrF. 

enligt hälso- och sjukvårdslagen (hSL) ska ingen patient 
behöva betala mer än 900 kronor i vårdavgifter under ett och 
samma år. Landstinget i Gävleborg har hävdat att detta inte gäl-
ler vård i samband med hörapparater, en lagtolkning som hrF 
anser orimlig.

– varför ska hörselskadade utsättas för helt andra regler än 
andra grupper? 
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Miska Nenonen var för tre år sedan en pigg 
liten kille med glimten i ögat. I dag, sju år 
gammal, svarar han inte genast när jag 

frågar vad han gjort på sommarlovet.
Efter en stund säger han ”Finland”. Med det me-

nas att han har varit och hälsat på sina släktingar 
där. Sedan blir Miska allt mer social. Han leker med 
en kamera och berättar att hans morbror är proffs-
fotograf. 

Under Miskas sista terminen i förskolan för två år 
sedan hade Miskas föräldrar, Satu Nenonen och Jyrki 
Meskanen, bryderier. Varför varken tecknade eller 
talade sonen särskilt mycket? De tog honom till 
Hällsboskolan, en statlig skola för elever med grav 
språkstörning, för en utredning. 

Det visade sig att Miska har en språkstörning. 
Han är sen i språkutvecklingen och kan ibland dröja 
med att reagera tills han verkligen förstått. I övrigt 
är han begåvad. 

Nu går det allt bättre för Miska med språken, tack 
vare teckenspråksmiljön på Manilla och personalens 
engagemang. Innan Miska började där, hade han 
inga killkompisar i förskolan. Nu har han flera som 
han kan spela fotboll med. Det betyder mycket för 
honom. 

– Miskas lärare tar honom på stort allvar och ut-
manar honom, säger Satu Nenonen. 

Teckenspråk och tal
Miska går i en teckenspråksklass och träffar en tal-
pedagog två gånger i veckan. Jämfört med flera av 
sina klasskamrater med CI* är Miska efter. Det vik-
tigaste för föräldrarna är att han först får ett fullgott 
teckenspråk, för att sedan kunna utveckla talet. 
Miska kan redan tala lite, och uttala nya ord som 
hans föräldrar aldrig tidigare hört honom säga. 

– Det är en stor lättnad att han nu är betydligt 

mer kommunikationsvillig och kan lära sig saker 
bara han får rätt träning, säger mamma Satu Nenonen 
på teckenspråk. 

Hemma på landet, Östervåla i Uppland, har Miska 
inga döva bekanta i närheten. Han leker med en grann-
pojke. Då använder han rösten. 

– Det gör mig glad att han kan tala med andra 
hörande barn, men också att det finns så många som 
vill lära sig teckenspråk, säger Satu Nenonen. 

snälla får
På deras gård är det drygt hälften tal, hälften tecken-
språk. Miskas familjemedlemmar använder det sist-
nämnda när de vill vara säkra på att han riktigt ska 
förstå. Miska tar av sig sina CI när han vill. Hans 
föräldrar litar på att han är försiktig med hjälpmed-
let. När han var mindre, hände det att han gömde 
dem eller vägrade ha dem. 

Miska väntar otåligt och undrar när han får visa 
TV-spelet Super Mario och fåren. Vi går ut mot be-
tesmarken.  

– De är snälla! försäkrar Miska, när alla fåren 
plötsligt rusar fram till oss. 

Han är till synes helt orädd och ger vant en napp-
flaska med näring till lammet Paula. Sedan går vi 
upp till övervåningen i villan. Miska har ett digert 
utbud Mario-spel och har ett rikt bildspråk när han 
berättar vad olika figurer gör, som att Wario är tokig 
i pengar. 

– Som förälder är jag lite kluven till TV-spel. 
Samtidigt vet jag att det är bra för honom att få ljud-
träning. Så jag låter honom spela, säger Satu Nenonen 
och skrattar. 

Det går allt bättre för Miska, men språkstörning-
en kommer troligtvis att kvarstå till någon del.  

TeXT oCH foTo: niCLas MarTinsson

*CI – cochlea implantat

dövas tidning träffa-
de hedvig Ljungkvist 
och Miska nenonen 
för tre år sedan. då 
var de båda tystlåtna 
och blyga. de hade 
just fått varsitt andra 
cochlea implantat, 
och deras föräldrar 
hade många funde-
ringar och frågor. i 
dag har hedvig och 
Miska börjat skolan. 
hur har det gått för 
dem?

Miska har blivit mer framåt
Miska nenonen med mamma Satu.

vad hände 
sedan?
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Hedvig Ljungkvist har utvecklats enormt 
mycket på sistone. Det har sina för- och 
nackdelar, skrattar föräldrarna – hon häng-

er med bra i vad som sägs i TV-reklamen och överta-
lar sedan sina föräldrar att köpa magiska städpro-
dukter…

Hedvig tecknar snabbt och pekar på en ladugård 
där kalvar bor. Hennes far, John Ljungkvist, håller i 
både sin och Hedvigs cykel medan de promenerar. 
När dottern tecknat klart, får hon tillbaka hojen och 
börjar tala, samtidigt som hon har båda händerna på 
styret. Munrörelserna är minst lika kvicka som 
teckenspråket. 

Hemma vid villan i Jälla utanför Uppsala går hon 
till sin röda lekstuga i trädgården, men kliver snart 
ut och meddelar argt att spisen i trä är sönder. 

Hennes mamma, Helena Hulth, skrattar och ro-
par på avstånd in henne till lunch. Helena berättar 
att mycket har hänt på tre år, särskilt sedan Hedvig 
började på Manillaskolan i Stockholm. 

– En notabel skillnad är att Hedvig, som går i 
andra klass i höst, både tecknar och talar mer än ti-
digare, säger Helena. 

Tvåspråkig utveckling
Även föräldrarna har gjort stora framsteg. De är nu-
mera mer orädda när de tecknar. 

– Anledningen till att vi valde Manillaskolan 
framför Parkskolan i Uppsala, en mindre skola för 
hörselskadade, var storleken. Vi vill att Hedvig ska 
få en tvåspråkig utveckling i en teckenspråkig miljö 
med många kompisar, berättar de. 

Rast är det bästa Hedvig vet. Hon gillar bland an-
nat den gamla skolgårdslek som kallas ”kull”, ”dat-
ten” eller ”ta fatt”, beroende på var man bor. Natur-
orienterade ämnen är annars en favorit. Hemma läser 
hon gärna djurböcker. Om hon sett en ny fågelart, 
sätter hon ett kryss över den i fågelboken. 

I familjen är det ungefär 20 procent rent tecken-
språk, 50 procent både tal och teckenspråk, och 30 
procent tal som gäller. 

– Hedvig läser mycket och när det är något hon 
inte förstår, är det lättare att förklara och hitta syno-
nymer på teckenspråk, säger pappa John. 

Träningen var jobbig
På kvällarna tar Hedvig av sina CI efter att hon kom-
mit hem från skolan och känner sig trött. Det får 
hon för föräldrarna. Då använder de teckenspråk. 

Tidigare var det inte alltid lätt för dem att få på 
dottern de hörseltekniska hjälpmedlen, eftersom 

hon måste träna på att bli van vid alla ljud, och det 
var jobbigt för henne.

Föräldrarna är nöjda med språk- och skolvalet. 
Hedvig förstår nu bra sambanden mellan tecken-
språk, tal och skrift. 

– Generellt tycker jag att det är olyckligt när för-
äldrar väljer bort teckenspråket. Det är ett språk som 
ger nya och andra dimensioner, säger Helena Hulth. 

gillar engelska
Vid matbordet berättar Hedvig att hon tycker om 
engelska. Hon lär sig av sin mamma hur ord uttalas.

Om Hedvig bara talar – hör och inte tecknar – för-
står hon enligt föräldrarna ganska mycket, som när 
hon talar i telefon och kollar på TV. Ibland kan hen-
nes röst låta som en treårings när hon uttalar vissa 
ord. Men hon kan också överraska omgivningen och 
göra fyndiga uttal.

Hedvig har ungefär lika många döva som hörande 
kompisar. Hon får förena det bästa av både döv- och 
hörandevärlden. 

– Jag saknar ”modern dövrealia”, påpekar hennes 
mor.

– Det talas mycket om hur hemskt det var för döva 
förr i tiden. Men jag vill veta mer om hur dagens och 
framtidens döva lever utifrån de många möjligheter 
som finns, säger Helena, som hoppas att hennes dot-
ter så småningom vill studera vidare med tolk.

TeXT oCH foTo: niCLas MarTinsson

Hedvig 
pratar 
gärna

john Ljungkvist och helena hulth, 
hedvigs föräldrar.
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Jag bestämde jag mig för att ta kontakt med bokens 
författare Lothar Scharf, en hörselskadad 47-åring 

bosatt i Frankfurt am Main. Han forskar i dövhisto-
ria, har skrivit flera böcker, och håller på med flera 
intressanta bokprojekt om döva under nazitiden i 
Tyskland. 

Döva vänner tyckte jag skulle översätta hans bok 
Döv i Tredje Riket*. Översättningen är nu klar, och 
boken kommer ut på svenska under hösten 2008.

När jag besökte Lothar Scharf blev jag varmt väl-
komnad. Han visade mig först runt i Dövas Hus i 
Frankfurt, ett supermodernt hus från 1980-talet med 
lägenheter, kontor, samlingssal och stort garage. 
Lothar är anställd som föreståndare av Frankfurts 
stiftelse för döva och hörselskadade. Här planeras 
också ett dövmuseum, som förhoppningsvis kan in-
vigas i oktober.

Här finns mängder av värdefulla historiska doku-
ment, foton och saker – bl.a. en NS-Regede-flagga. 
Det tidigare tyska dövförbundet upplöstes och ersat-
tes under Hitler-tiden av nazistiska NS-Regede. En-
dast nazistiskt tänkande fick väljas till styrelsen. I 
register finns ca 3.000 döva och hörselskadade  som 
tjänstgjorde åt  naziregimen.

Lothar berättar att han efter sin fars död började 
forska, och visar mig ett foto av fadern i nazi-
uniform.

Flera döva vänner kunde vittna om döva under 
nazitiden. Lothar dokumenterade deras berättelser 
samt forskade i riksarkivet. Och han hittade san-
ningen. 

dövlärare sympatiserade
Många dövlärare, ca 80 procent, sympatiserade med 
eller var anslutna till NSDAP, nazipartiet. Vad var 
orsaken att så många blev nazister? Lothar förklara-
de att man trodde på den jämlikhet som nazistpar-
tiet hade utlovat; de sa att de skulle ge alla döva 
samma status som hörande. 

Så det blev inte, utan alla kände sig grundlurade. 
– Jag fick en chock när jag efter min fars död hittade 

en kartong full med foton och dokument. Han hade 
aldrig visat mig dem, och jag visste inte mycket om 
dövas öde under Hitlertiden, berättar Lothar för mig.

Innehållet kartongen gjorde att Lothar började 
forska: 

– Min far, som också var hörselskadad, var med-
lem i nazistpartiet SA. Så jag blev konfunderad – hur 
var det egentligen med döva under Hitlertiden? Men 
det var inte lätt att hitta information. Jag fick höra 
att döva under Hitlertiden utsattes för tvång och 
förföljelser. Därför började jag på allvar att samla 
bevismaterial och träffa vittnen. Det är som att tävla 
mot tiden…

döva tvångssteriliserades
• Man har hört att döva blev tvångssteriliserade – 
stämmer det? 

–  Ja, det är sant, bekräftar Lothar.
– Man beräknar att 12–15.000 av 45.000 döva i 

Hitlertyskland blev tvångssteriliserade. Nästan alla 
döva blev kallade till operation. Men alla operatio-
ner blev inte av, gudskelov, eftersom läkarna behöv-
des vid fronterna för att behandla sårade soldater. 
Om Hitler vunnit kriget, hade det blivit ödesdigert 
för döva. Och än vet man inte hur många döva som 
tvångssteriliserades i de länder som var bundsför-
vanter till Hitler-Tyskland, eller ockuperade.

–  Lagar om tvångssterilisering infördes i flera 
länder – i Sverige också, eller hur? säger Lothar.

Ja, bekräftar jag, Sverige hade en lag om tvångs-
sterilisering som varade  till 1977. 

öppnar dövmuseum
• Vet Lothar hur många döva judar som blev mördade? 

–  Enligt statistiken levde 800 döva judar i Tyskland, 
varav 600 blev mördade. Ytterligare 5.700  döva judar 
från europeiska länder gasades ihjäl, det framgår i 
min bok Rättslös, försvarslös, döv och stum – döva 
judar under hakkors 19331945. 

hauke hagedorn, ordförande i Malmö dövas Förening, är 
född i tyskland och läste med intresse den tyske författa-
ren Lothar Scharfs bok Döv i Tredje Riket. nu har hauke 
genomfört ett ambitiöst projekt – han har översatt boken 
till svenska. den kommer ut i höst.  
här berättar hauke om sina möten med både författaren 
och huvudpersonen i boken.

* Tredje riket var den 
benämning som nazis
tiska ideologer gav nazi
Tyskland (19331945).

Lothar Scharf, författare till 
boken Döv i Tredje Riket.

Lothar Scharfs far,  nr två från vänster längst fram.

Forts. på nästa sida

Lothar fann sanningen om sin far
– skrev bok om döva i nazi-Tyskland
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Samma öde mötte minst 1.000 döva flerhandikappade  
också. 

• Man får gåshud... Inom kort öppnar du ett döv-
museum i Frankfurt – hur viktigt är det? 

– Det är mycket viktigt för att alla döva ska få 
ökad kunskap om detta. Dövmuséet finansieras av 
staden Frankfurt, och det blir fritt inträde för alla.

– Jag har också varit inbjuden till München och 
Wupperthal, och det kom många intresserade. Där fick 
jag många tips, och nya vittnen trädde fram och vågade 
berätta öppet, efter alla år av tystnad. 

65 år av tystnad om dövas öden under Hitlertiden är 
en lång tid.

– Jag jobbar ständigt mot klockan – de döva som 
minns är gamla och försvinner snart, säger Lothar.

• Skulle du vilja komma till Sverige och ställa ut 
samt föreläsa? 

– Det gör jag mycket gärna, om jag får hjälp med 
översättning och tolkning, säger Lothar.

Och jag lovar på stående fot att hjälpa till om han 
kommer till Sverige.

TeXT oCH foTo: Hauke Hagedorn 

hauke hagedorn, 
ordförande i Malmö 
dövas Förening.

nS-regede-flaggan, 
från hitler-tidens 
tyskland.

en ung Fridolin Wasserkampf, huvudpersonen i Lothar Scharfs bok.

Fr.v. ruth Wasserkampf, hauke hagedorn och Fridolin Wasserkampf.

Forts.från föreg. sida

Forts. på nästa sida

först nu vågar fridolin 
berätta om nazitiden

Den i dag 83-årige Fridolin såg på mig och undrade 
om vi hade setts  förut? Jag sade att jag varit anställd 
hos Lufthansa i Hamburg, och eftersom han också  
jobbade för Lufthansa i Frankfurt förut, så hade vi  
träffats vid en motorsporttävling för döva i  Hamburg. 
Då mindes han, och tecknade att det var 1966. Det 
stämde, nickade jag. 

Lothar tog avsked och begav sig till München, och 
jag fortsatte prata med Ruth och Fridolin Wasserkampf. 
Ruth berättade hur hon fick Lothar att skriva om 
Fridolin:

I samband med ett symposium 2005 i Bonn, 
Västtysklands tidigare huvudstad, lärde Ruth känna 
Lothar och beundrade honom för hans mod att ordna 
en utställning om döva under Tredje Riket. Hon be-

rättade om sin make. På det viset skapades vänska-
pen mellan dem.  

Därefter kom Lothar på besök och in-
tervjuade Fridolin, den förste som 

vågade berätta om tvångssterilise-
ringen, som han länge förtigit på 

grund av skam. Dessutom visades 
många  bevarade foton. Allt detta väckte 

uppmärksamhet  i hela Tyskland, och man 
började våga tala öppet efter 65 års tabu och tyst-

nad. 

Hjälplös under naziregimen
Under mitt besök hos dem visade Fridolin sina bilder 
och alla bevarade dokument, som också finns med i 
boken. 

Fridolin var öppen om det förflutna. Han är mycket 
glad att Hitler-Tyskland inte lyckades skapa det fruk-
tansvärda vapnet ”Wunderwaffe”.

i sällskap med Lothar scharf besökte jag också äkta paret 
Wasserkampf. fridolin Wasserkampf är huvudperson i 
Lothars bok ”döv i Tredje riket”. Han är en av de många 
som blev tvångssteriliserade under nazitiden.
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* År 1934 byggde Norsk 

Hydro världens första 

kommersiella anlägg

ning för framställning 

av ”tungt vatten” vid 

Rjukan i Norge. 

Anläggningen drevs av 

tyskarna under andra 

världskriget, men sabo

terades av norska mot

ståndsrörelsen och de 

allierade styrkorna.

* Bombningen av 

Dresden utfördes av 

britter och amerikaner 

den 1314 februari 1945. 

Ödeläggelsen av 

Dresden var en kontro

versiell aktion av de al

lierade under andra 

världskrigets slutskede. 

Historiker har beräknat 

att 250.000 människor 

dog. Staden blev total

förstörd.

Det höll nästan på att  bli verklighet, men uteblev 
på grund av de allierades sabotage mot anläggningen 
för ”tungt vatten” i Norge*. 

Fridolin fick veta mycket när han jobbade som 
typograf med att trycka atomfysikformler från den 
kände professor Heisenberg, som också var vän till 
dansken Nils Bohr som sysslade med  ”tungt vat-
ten”. Intresse och nyfikenhet drev Fridolin att stu-
dera hur atomceller klyvs etc, och han förstod chock-
ad hur nära en katastrof världen hade varit. Men till 
all lycka blev Hitler stoppad i tid.

Ett av bokens ledsammaste tema är tvångssterili-
seringarna, som Fridolin drabbades av. Det var  omöj-
ligt att protestera eller fly utomlands, för andra län-
der hade också lagar om tvångssterilisering, vilket 
gjorde att man som döv var osäker om vart man 
kunde fly.  

Hitler-Tyskland var då en enpartistat – en dikta-
tur. Hjälplös inför den mäktiga nazistregimen lät 
han dem utföra operationen. Efteråt, fylld av skam, 
pratade han aldrig  med någon om saken – ända tills 
han bröt tystnaden när symposiet om döva under 
Hitlertiden öppnades i Bonn 2005.

Idag har han kommit över bitterheten och skäms 
inte längre över det som hände honom.

såg dresden brinna
På min fråga om hur det kom sig att alla döva gick 
med i Hitlerjugend (nazisternas ungdomsorganisa-
tion) berättade Fridolin att vid nazisternas makt-
övertagande 1933 blev det obligatoriskt att alla döva 
blev medlemmar i Hitlerjugend. Döva fick träna på 
samma sätt som de hörande, vilket höjde  livskvali-
teten för döva och hörselskadade. De fick lära sig 
använda gevär och kasta låtsasgranater etc. och de 
fick möjlighet att avancera till högre positioner. 

Det var rena krigsförberedelser. Fridolin kände 
sig förpliktigad att kämpa för fäderneslandet. I dag 
ångrar han sig, men då såg han inget annat val.

Fridolin berättar också om bunkrarna. Han glöm-

mer aldrig de hemska upplevelserna under bomb-
angreppen, och tackar bunkern för att han lever idag. 
Bunkern i hans hemort Braunschweig, som då var 
den första försöksbunkern i hela Tyskland, bestod av 
en två meter tjock konstruktion gjuten i stål och 
betong. Och den höll! 

När luftlarmet var över, såg han vita linjer från 
bombflygplanen kvar på  himlen. På kvällen gick 
han upp på den 50 meter höga bunkers tak, när han 
fick veta av vänner, som hört på radio om bomb-
ningen av Dresden*. Han såg skenet på den mörka 
natthimlen 30 mil längre bort. Hela Dresden stod i 
lågor.

– En oförglömlig syn.  

Många hedersutmärkelser
Vad gjorde du när kriget var över och Tyskland låg i 
spillror? frågade jag Fridolin. 

I början var han utan arbete, men man satsade myck-
et på återuppbyggnad. Så småningom fick man till-
stånd att återbilda dövföreningen i Braunschweig, som 
upplösts under nazitiden. Fridolin blev ordförande. 

Han arbetade sedan hårt för bildandet av ett nytt 
tysk dövförbund, samt som organisatör av dövas 
idrottsevenemang. Bl. a. lyckades han 1949 genom-
föra Dövas idrottsspel i Bad Münden, som sedan dess 
har hållits vart fjärde år, och hålls än i dag.

1985 gick Fridolin i pension. 1993 fick han he-
dersdiplom från delstaten Hessen, 1998 fick han sta-
den Frankfurts högsta utmärkelse för sitt förenings-
arbete, och 2003 den högsta utmärkelsen från tyska 
staten.

Det skulle ha tagit oss flera dagar att prata igenom 
allt, och den tiden hade vi inte. Men Fridolin blev 
oerhört glad när jag nämnde att boken ”Döv i Tredje 
Riket” inom kort kommer ut även på svenska.

Boken beräknas komma ut i oktober på förlaget 
Bokutgivning Recito AB, och kan då rekvireras via 
www.bokutgivning.se

TeXT oCH foTo: Hauke Hagedorn

Forts.från föreg. sidaFörst nu vågar…

Fridolin blev ansvarig organisatör för dövas idrottsspel i Bad Münden 
1949. På bilden ovan visar han dokumentet.
På bilden t.v. bläddrar Fridolin bland alla dokumenten som finns med i 
boken.
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Forts. på nästa sida

Livet blir vad 
man gör det till!

ordförande:
sven-emil karmgård

e-post:
sven-emil.karmgard@sdrf.se

3G-mobil/SMS:
0735-050 144

sveriges dövas 
ungdomsförbund (sdu) 

Adress:
Förmansvägen 2, 6 tr
117 43 Stockholm

Fax: 
08-442 14 97

texttel. adm:
08-442 14 95

hemsida:
www.s-d-u.se

e-post:
sdu@sdrf.se

När Ni läser denna ledarspalt är det redan höst 
och kvällarna börjar blir allt svalare, men när jag 
skriver detta så är det ännu högsommar och varmt 
över hela Sverige.

Under den här sommaren har det hänt både tra-
ditionella och helt nya saker för SDU:s del. 

I år har de traditionella lägren som ridlägren och 
språkresorna återigen genomförts med nöjda delta-
gare och ledare. 

Själv var jag en återkommande deltagare på rid-
lägren när jag var yngre. Så jag vet med säkerhet att 
SDU-aktiviteterna under sommaren ger minnen för 
livet. 

Det Nya för i år var veckan i Almedalen då SDU:s 
representanter tillsammans med UH (Unga 
Hörselskadade) lobbade* för fullt. Det blir intressant 
att se vilka resultaten kommer att bli framöver. 

Sommaren och värmen i all ära, men jag ser ändå 
fram emot hösten, som alltid känns som en nystart 
inför kommande år. Jag ser fram emot att med för-
nyade krafter jobba vidare på de uppdrag som vi har 
och att möta nya utmaningar. 

HösteN iNNebär ofta även nystart med studier då 
man tar ytterligare ett steg närmare ungdoms- alter-
nativt vuxenlivet,  eller arbetslivet för dem som har 
studerat klart. 

Samtidigt fylls dagarna med olika aktiviteter som 
träningar, träffar med kompisar, Dövas Dag, styrel-
semöten och mycket annat, vilket också innebär nya 
möten med människor och ny kunskap. Därför ser 
jag fram emot hösten full av optimism och motiva-
tion, för livet blir vad man gör det till. 

för sommareNs aktiviteter riktas ett stort tack 
till lägergruppen och andra som har ställt upp och 
ordnat med alla detaljer – inga namn nämnda, men 
inga bortglömda. 

Må så gott!

MagdaLena kinToPf, sTyreLseMedLeM, sdu

* Lobbying eller lobbning (från engelskans lob

by) innebär att intressegrupper i organiserad 

form framför sina åsikter till de politiska makt

havarna.

ledare: magdalena kintopf

Green Living 
– miljövänliga veckor i USA

årets sommarprogram på New Mexico School 
for the Deaf (NMSD) hade temat ”Green Living” – 
om hur man lever miljövänligt, hur man komposte-
rar, sorterar sopor, hur man återvinner saker & 
ting. 

Naturligtvis innehöll programmet även ett par 
gemensamma resor: till Glorieta (äventyrsbanor, 
reputmaningar på både marken och på en höjd-
bana samt paintball), Santa Fes officiella rodeotäv-
ling och så campingen på delstatsparken (motsva-
rar nationalpark) Navajo Lake. Även en utflykt, i 
samband med årets tema, till Earth Ship, där samt-
liga hus är byggda av däck, burkar, glasmosaiker 
samt vad naturen har att erbjuda i övrigt.

teamet fråN sverige bestod av ledarna Elisabet 
Farkas och Tanja Honkanen samt praktikanten Sven-
Emil Karmgård och sju svenska deltagare: Johanna 
Lundström, Jenny Johansson, Bastian Strannå Rund-
berg, Hanna Ferm Gripström, Veronica Edenfur, 
Malin Lindén och Desirée Kalm. 

Totalt 85 deltagare deltog i årets program och 
klasserna delades upp enligt deltagarnas ålder, 
våra svenskar delades upp i två high school-klasser 
tillsammans med andra amerikaner. 

våra deltagare älskade new York!
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Under dessa två veckor fick de lära sig allt om ”How to live 
a Green Life” (hur man lever miljövänligt). Det varierade stort 
mellan olika klasser om vad som togs upp på lektionerna.

varje Dag efter skolan samlades alla i gympasalen och 
hade deras traditionella allianstävlingar. Sex lag (allianser) 
delades upp i olika färger redan från första dagen och hölls 
ihop i två veckor med olika lekar och tävlingar under alla 
dagar, även när vi var ute och campade. De samlade poäng 
hela tiden, så många poäng så att de själva knappast hade 
någon koll på hur många poäng de hade, eller sin placering. 
Sista dagen delades det ut pris till samtliga lag, det segrande 
laget fick förstås något större pris.

På kvällarna efter middagen, som tillagades i vars och ens 
trevliga cottage (elevhem) anordnades olika aktiviteter av 
personalen – filmtittande, smakprov, rodeotittande, byggtäv-
ling med kartonger, wellpapp och dylikt eller bara samkväm 
helt enkelt.

freDageN DeN 28 juNi avslutades årets sommarprogram. 
Alla fick diplom, t-shirt samt lite annat som bevis på att de 
överlevt årets Survivor 2008 samt att deras presentationer är 
genomförda.

Eftersom programmet avslutades kl. 12 på fredagen och 
planet till Newark lyfte först sent på lördagen, så hann vi 
shoppa ”lite” (=hela dagarna!). Efter lunch på fredagen åkte 
vi till en outlet respektive en mall i Santa Fe. På kvällen 
umgicks vi i vårt cottage, lagade middag själva och bjöd på 
amerikanska snacks, fruktdip och nygräddade cookies. Allas 
magar blev verkligen proppfulla!

Nästa dag, efter packning och städning, åkte vi redan 
klockan 12 till den större staden, Albuquerque, och shoppa-
de i två olika malls innan vi åkte till flygplatsen.

vi laNDaDe i Newark klockan 05.15 lokal tid så vi var riktiga 
trötta. Men det hindrade oss inte från att åka in till New York 
City och gå hela dagen. Times Square – frihetsgudinnan 
(fotograferad från fastlandet) – Ground Zero – åt frukost 
gatan bredvid – Empire State Building – ChinaTown – Soho 
– tillbaka till Times Square och en allra sista gemensam mid-
dag på Ruby Tuesday, innan vi tog taxi tillbaka till Newarks 
flygplats och flög direkt till Stockholm.

Det var två intensiva men härliga veckor! Absolut ett minne 
för livet, eller hur, tjejerna och Bastian? 

eLisabeT, TanJa oCH eMiL

Forts.från föreg. sida

Svenska och amerikanska ungdomar äter gott i mörkret.

Spännande byggnad i new Mexico.

Överst: våra svenska delta-
gare med ledare och prakti-
kant .
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tiDigt uNDer våreN tog SDU beslut att ta ett steg 
framåt i det intressepolitiska arbetet och valde att åka till 
Almedalen för att föra fram den mest aktuella frågan för 
oss nu – utbildning. 

Eftersom Unga Hörselskadade (UH) också hade 
utbildningsfrågan på sin dagordning blev det ett gyllene 
tillfälle att samarbeta i denna fråga på plats i Almedalen. 
Tillsammans arbetade vi fram en plattform som vi utgick 
ifrån; likvärdighet i skolan. 

De tre viktigaste punkterna vi lyfte fram var rätten till 
tvåspråkighet, obegränsad tillgång till tolk oavsett utbild-
ningsform och ett införande av obligatorisk funktionshin-
derskunskap i lärarutbildningen. De tre punkterna ge men-
samt tror vi kan bidra till bättre möjligheter för döva och 
hörselskadade barn och ungdomar att få den skolgång/
utbildning som de behöver och har rätt till. 

Vi var totalt sex ungdomar från SDU som åkte. 
Ordföranden Sven-Emil Karmgård, styrelseledamoten 
Kristofer Carlsson, ombudsmannen Ida Karlsson samt 
tre aktiva medlemmar: Isabella Hagnell, Jonny Dufven-
berg och Johan Robach. UH skickade också med sex 
personer, så vi blev ett härligt gäng på 12 personer och 
ett flertal tolkar. 

strategiN var att dela ut flygblad under politikerveck-
an, mingla med folk, vara aktiv på olika seminarier och 
föreläsningar, lyssna på partiledartalen, boka möten med 
politiker med mera. Dessutom hade båda ungdomsorga-
nisationerna sina egna tröjor med logotyper som gjorde 
att vi blev igenkända när vi gick runt bland folk. 

Viktigast var nog kanske att teckenspråket syntes 
mycket där. Exempelvis var teckenspråkstolkarna med 
på alla seminarier, föreläsningar och andra evenemang 
vi var på, och det var en bra påminnelse för alla män-
niskor där – att det finns folk som faktiskt inte hör.

vi orDNaDe flera möten med olika riksdagsledamöter 
och lyfte fram vår kampanj om Likvärdighet i skolan. Det 
blev positiv respons och flera av dem ville fortsätta hålla 
kontakten med oss kring dessa frågor. 

Under augusti- och september månad kommer vi 
fortsätta det arbete vi påbörjade i Almedalen. För hopp-
ningen är att det blir motioner eller någon annan form av 
politisk aktivitet kring våra frågor. Ni som vill veta mer om 
vad som hände i Almedalen kan kika in på www.s-d-u.
se/blogg 

Där bjuder vi på fler foton och mer detaljer!

ida karLsson

I nästa nummer…
I nästa nummer kan ni läsa om våra läger som gick av stapeln i somras. Läs om vårt klassiska och popu-
lära ridläger i Nora den 7-13 juli samt den äventyrliga Multi Camp i Lillsved den 14-20 juli. Håll utkik!

SDU i Almedalen under 
politiker   veckan

Sdu:s kristofer carlsson och ida karlsson.

Stilmedvetna Sdu:are 
invaderar visby.

Pigga uh:are med vårt gemensamma flygblad.

Mona Sahlin tecknar sitt namn för isabella hagnell och johan robach.



Har du något att tipsa om? kontakta redaktionen, adresser finns på sidan 2.

nytt från förbund och förening

En gemensam nordisk deklaration om teckenspråks-
tolkning antogs vid mötet i Dövas Nordiska Råd 
(DNR) i Oslo i maj 2008. Saxat:

Yttrandefriheten är fastställd i FN:s förklaring om 
mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rät
tigheter för personer med funktionsnedsättning un
derstryker vikten av en professionell tolktjänst i varje 
land för att stärka teckenspråkigas yttrandefrihet. 

Som representanter för de nordiska dövförbunden 
hänvisar vi till dessa avtal som ska garantera döva, 
hörselskadade och dövblinda teckenspråk och kom
munikation, och med det ett samhälle där delaktig
het för alla är möjlig (universiell utformning). Rätten 
till kommunikation och språk innefattar också hö
randes rätt till kommunikation med dessa grupper. 
För att rättigheter ska säkerställas ska varje nordiskt 
land ge teckenspråket det erkännande som krävs i 
nationella lagstiftningar och i nordisk språkkonven
tion, och snarast raticifiera FN:s konvention om rät
tigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Nämnda avtal kräver att varje nordiskt land har 
en tolkorganisation som ger varje individ, hörande 

eller döv, tolk när man behöver det, och där organi
sation garanterar en enhetlig och likvärdig service, 
och där tolkningen är av högsta kvalitet. Tolkservicen 
är ett offentligt ansvar, är gratis för alla och finan
sieras och organiseras på det sätt som är mest lämp
ligt i varje land för att säkerställa en lättillgänglig 
tolktjänst och en arbetsplats med både döva och 
hörande anställda. 

Deklarationen är undertecknad av respektive för-
bundsordförande i Danmark, Finland, Färöarna, 
Island, Norge och Sverige.

Vid DNR-mötet dryftade förbundsordförandena 
också dövsamfundets framtida utveckling. Det be-
slutades att detta tema ska avhandlas under två kom-
mande seminarier; på Färöarna i oktober 2008, och 
sedan i Malmö hösten 2009.

Vidare lades förslag om en nordisk festival  i juni 
2010. Den ska arrangeras i Stockholmstrakten, even-
tuellt i samarbete med Riksteatern/Tyst Teater. 
Namnet ”Nordisk Teckenspråksfestival” föreslogs, 
och stöds av DNR.

Samnordisk aktion för rätt till tolk

DeafsWorld – ny träffpunkt på nätet

helena Fremnell Ståhl.

sdr hade i början av sommaren ”smygpre-
miär” på ett nytt internetforum för tecken-
språkiga: 
deafsWorld, www.deafsworld.com
ansvarig är sdr:s Helena fremnell ståhl, i 
samarbete med dataföretaget ementrion 
ab. Många har redan hittat till den nya 
träffpunkten, berättar hon. 

 • Vad är DeafsWorld? 
– En träffpunkt för döva, hörselskadade och andra 

intresserade, t ex anhöriga och hörande vänner. SDR 
fick ett erbjudande från Ementrion AB, som hade en 
idé om ett nätforum. Eftersom det inte kostade SDR 
något mer än vissa arbetsinsatser, så nappade vi. En 
tanke vi har är att DeafsWorld ska ta hand om de 
diskussionsforum som idag finns i FC, men som inte 
direkt har koppling till SDR. 

• Hur verkar intresset? 
– Det är glädjande att så många – ca 850 deltagare 

– redan hittat DeafsWorld (DW). Det finns plats för 
många fler. Många publicerar bilder, man har sina 
egna bloggar på DW, dråpliga filmer som man vill 
dela med sig av, och så förstås diskussionsforum.

• Blir DeafsWorld en för SDR lönsam affär? 

– Inte än, det kommer att ta några år. DW ska fi-
nansieras med annonser. Vi har ett avtal med 
Ementrion, som innebär att de står för utvecklings-
kostnaderna, och när det börjar komma in annonser 
så delar vi på överskottet. 

• En del ogillar att DeafsWorld är öppen även för 
icke-döva? 

– I dagens läge – vem är döv? Varför skulle det vara 
negativt att hörande med intresse för dövvärlden får 
vara med? De flesta döva har ju familj och vänner 
som inte är döva.

– Vi har mött viss oro för att det ska bli låg kvali-
tet på inläggen, som i många andra communities, 
men vår främsta ambition är att DW ska hålla hög 
klass. Vi hoppas att medlemmarna i DW ska presen-
tera sig med egna namn och bild på sig själva, och 
följa våra ”trivselregler”. Men vi har också förståelse 
för att man kan vilja vara anonym.

– Så du som ännu inte varit inne på DeafsWorld – 
välkommen! Du kanske hittar nya vänner eller åter-
finner gamla, du kan publicera dina tankar och få 
reaktioner på dem. DW kan bli hur stort som helst. 
Tillsammans ser vi till att utveckla DeafsWorld och 
hålla den på en hög nivå! hälsar Helena Fremnell 
Ståhl.                   b.L.
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nytt från förbund och förening

dövas pensionärsdagar arrangerades den 27-29 maj på 
fritidshemmet ”Solhem” på Björkö utanför Göteborg av Göte-
borgs dövas Pensionärsförening. Alla dagarna var det soligt 
och varmt väder.

Pensionärsdagarna startade på tisdagen med en tema-
dag om äldreomsorgen för döva i Göteborg. Göteborgs dövas 
Pensionärsförenings ordförande Stig ros hälsade ett fullsatt 
fritidshem (både inne och ute) varmt välkomna till årets pen-
sionärsdagar. 

därefter berättade Sveriges dövas Pensionärsförbunds 
ordförande karl-erik karlsson om förbundets arbete, framfö-
rallt omkring äldreomsorgen för vår grupp. Göteborgs kom-
muns representanter informerade om planer för äldreomsor-
gen för döva i Göteborg. Man fick en positiv uppfattning om 
äldreomsorgen för vår grupp i Göteborg, förmedlad av intres-
serade kommunrepresentanter. 

därefter berättade ”Bittan” Martinell om projektet ”Äldre 
döva i samhället”, som hon och Sven-erik ”Svenne” Malm-
ström genomför i samarbete med Pensionärsförbundet. tack 

vare ett smidigt tolkarbete av duktiga tolkar förmedlades 
informationen till alla, oavsett om åhörarna satt utomhus 
eller inomhus.

På onsdagen fanns olika alternativ. Många valde att besöka 
Göteborgs dövas föreningslokal i centrum. där informerades 
om föreningsverksamheten och fikades. ”Feskekyrka” besök-
tes, och det gjordes en intressant rundtur med ”Paddan”. 
dagen avslutades med bankett i ett fullsatt ”Solhem”, där en 
trerätters middag med typiska västkusträtter serverades. en 
uppskattad middag avåts i härlig stämning. under banketten 
gjordes en insamling, som gav Pensionärsförbundet ett väl-
behövligt tillskott. Generöst av alla!

efter gemensam ”brunch” på torsdagen skildes alla åt och 
reste hem. Pensionärsdagarna genomfördes i en positiv anda 
av Göteborgs dövas Pensionärsförenings duktiga medlem-
mar/styrelse. Gull-Britt engdahls mustiga information fick 
alla att lyssna och dra på munnen! Fina arrangemang i ett 
härligt försommarväder.                       JosCH  

n inbjudna till dövas pensionärsdagar på Björkö var repre-
sentanter från Göteborgs stad: kommunalrådet Marina 
johansson (som tyvärr fått förhinder), utredningssekretare 
Lena hasselgren, enhetschefen för Åkershus äldreboende 
Ann-christin ericsson samt utredningssekreterare christina 
Matsdotter. 

Pensionärsförbundets ordförande karl-erik eriksson 
berättade om äldrefrågan i landet, och konstaterade med 
glädje att Göteborg kommit igång: 

nu startar vi i Göteborg en projekttjänst som äldrevägle-
dare – en ettårig tjänst som placeras vid Åkershus i tynnered 
där äldreboendet ska inrättas. Många av idéerna är hämtade 
från Malmö. Men i Göteborg har vi redan hemtjänst för döva 
och psykiatrisk öppenmottagning, vilket inte Malmö har än. 

karl-erik rapporterade att Stockholmsprojektet tyvärr fått 
ett tungt bakslag, då länsstyrelsen inte beviljar bygge på den 

tilltänkta platsen. Orsak: närliggande järnvägsspår på vilket 
det transporteras explosiva ämnen. nu tvingas stockhol-
marna börja om från början.

Lena hasselgren redogjorde för hur stadskansliet arbetat 
med frågan om dövas äldreboende i Göteborg. Projekt-
utredaren Per renner, anlitad via Göteborgs dövas Förening, 
har gjort en mycket bra utredning som också används av de 
riksdagsledamöter vi har kontakt med. 

Ann-christin ericson berättade hur man under resans 
gång fått ökad förståelse för vilka resurser som behövs för 
att tillmötesgå äldre dövas behov.

nu pågår en förstudie. Man planerar för renovering av 
Åkershus under hösten. Åkershus ska även synanpassas 
med färgsättning och andra hjälpmedel. i takt med att döva 
flyttar in kommer döva undersköterskor att anställas.

TeXT oCH foTo: HerberT MÅnsson, gdf

Rapport från dövas pensionärsdagar:

solskensträff på sommarfagra björkö

nytt från förbund och förening
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Ann-christin ericson.

karl-erik karlsson.

Birgitta ”Bittan” Martinell.

göteborg får äldreboende med döv personal
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Sveriges dövhistoriska Sällskap (SdhS) arrangerar det 16:e dövhis-
toriska seminariet på en ännu icke bestämd lokal, karlstad den 
11-12 oktober. Bussutflykt till den gamla dövskolan i Gumpetan, 
kil och karlstads begravningsplats ska ske den 12 oktober.
seminarieavgiften är 400 kr för medlemmar och 600 kr för icke 
medlemmar. inbetalas till postgiro 854121-1 senast 15/9 

2008. inträde till seminarium, kaffe och söndagens bussutflykt 
ingår i priset. Skriv på inbetalningskortet om vegetarisk mat önskas. 

anmälan är bindande.
Medlemsavgift är 200 kr/år och 400 kr/år för organisationer. 
teckenspråkstolkar är beställda.

pROgRaM LöRDag 11 OkTObeR  
09.00-9.30 Samling och kaffe med fralla
Plats: ännu inte bestämd plats, karlstad. Meddelas senare.
09.30-9.45 Ordförande tomas hedberg öppnar seminariet.
representanter från Sveriges dövas riksförbund, värmlands dövas läns-
förening, Sveriges dövas ungdomsförbund.
09.45-11.30 Föredrag: ”Mina förfäders stad” av Anita hellöre, Örebro
11.30-12.00 Föredrag: ”riis herrgård” av roland Ask.
12.00-13.30 Lunch
13.30-14.30 Föredrag: ”ruben rising – dekorationsmålare” av roland 
jakobsson
14.30-15.00 Föredrag: kort historik om theodor kaijser av tomas hedberg
15.00-15.30 kaffe med dopp
15.30-16.30 Föredrag: ”värmlands dövas Förenings historia” av roland Ask.
19.00- Samkväm på dövas Förenings lokal, karlstad.

pROgRaM SöNDag 12 OkTObeR
dövhistorisk bussutflykt till Gumpetan, kil och karlstads begravningsplats samt 
Selma Lagerlöfs Mårbacka.
08.00 Samling på plats som meddelas senare.
08.15 Avgång.
15.00 cirka centralstationen, karlstad

Logi får var och en ordna själva. det finns ännu flera hotell att välja på. Gå till 
www.bokahotell.se
frågor: Gunilla Wågström Lundqvist. texttel. 08-784 42 04 (dagtid). 
e-postadress: gunilla.wagstrom.lundqvist@sdrf.se
och Birgit Burman. texttel: 018-37 74 00. 
e-postadress: birgit.burman@sdrf.se
anmälan för seminariet ska skickas direkt till vår kassör:
carl Magnus Lindgren, hasselgatan 38, 703 60 Örebro. 
betalningen ska sättas in på SdhS:s postgiro: 854121-1. Märk ”dövhistoriskt 
seminarium”.

Reservationer för ev. ändringar.

namn: ____________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________

e-post: ____________________________      Fax nr: ______________________

Seminarieavgift: __________________  Antal personer: _____________     

Denna talong ska skickas till: 
Carl Magnus Lindgren, Hasselgatan 38, 703 60 Örebro.

Dövhistoriskt seminarium
i karlstad 11-12 oktober 2008

annons

sdr föreningsservice            
kan  hjälpa till
n SDR Föreningsservice är en form av ”verktygslåda”. 
Föreningar, funktionärer och medlemmar kan använda sig 
av den i det intressepolitiska arbetet inom kommun och 
landsting. 

Exempel på material är :
- hur man kan skriva till kommun och landsting
- hur man skriver ett förslag till en partipolitikers motion
- text att ansöka om bidrag till större evenemang  (Dövas 
dag, Teckenspråkets dag)
- text till asylärenden, äldrefrågor m.m
- hur man ansöker medel hos fonder
- texter med förslag på hur man informerar om teckensprå-
kiga döva i olika sammanhang 
- hur man informerar media 
- Normalstadgar (f.n. pågår översyn fram till nästa kon-
gress)
- Övrigt material som är teckenspråks- och dövrelaterat

För att begränsa omfattningen av material så ingår inte 
verksamhetsberättelser, dagordningar etc, som finns att 
hämta ur andra mappar/mallar eller tryckt material.

Moderator för Föreningsservice i SDR FC är Åsa 
Henningsson. Har Du material som andra kan ta del av – 
sänd till moderatorn. Välkommen!

Åsa Henningsson
Sveriges Dövas Riksförbund, Malmgatan 21, 941 31 Piteå
e-post: asa.henningsson@sdrf.se
Bredband bildtelefon: sdr.asa.henningsson@sip.omnitor.se
Texttel: 0911-234830 Taltelefon: Ring 90165 och begär 
0911-234830
Videomobil och SMS 0735-086930
www.sdrf.se

kampanj ska synliggöra döva
n teckenspråksforum, medborgarkontoret för döva och teckenspråkiga 
i Göreborg, går ut med en informationskampanj bland myndigheter och 
förvaltningar. dövas behov måste bli bättre kända, säger Petra nilsson, 
informatör.

teckenspråksforum är en kommunal verksamhet inom social resurs-
förvaltning. hit kan man vända sig om man behöver personlig service, 
t.ex. hjälp att ringa och boka om tandläkartid eller få ett brev med snårig 
byråkratisk text översatt till teckenspråk.

det är lätt att glömma att döva har teckenspråk som sitt första språk 
och inte svenska. därför kan döva ha svårare att ta till sig samhällsin-
formation på svenska. teckenspråksforum har under våren anställt 
ytterligare en informatör på halvtid för att kunna bredda verksamhe-
ten. 

– nu kommer vi att kunna arbeta mer utåtriktat och söka upp tjäns-
temän ute i stadsdelarna för att informera om döva och teckenspråk. 
det råder en okunskap om den här gruppen och deras språktillhörighet. 
vårt mål är att öka kunskapen hos allmänheten för att indirekt under-
lätta för döva att fungera i samhället, säger Annika heidlund, informa-
tör.
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ett pappersflygplan blev till en familje-
klubb vid namn näckrosen. den fyllde 20 
år i somras. 20-årsjubilaren är en klubb för 
döva föräldrar med hörande barn. 

En pojke vek ihop ett flygplan av papper och kastade 
det till sin mor. Hon vecklade ut vingarna och läste: 
”Jag tycker det är jobbigt att jag måste teckna med 
dig”. 

Mamman svarade genom att klottra på flygplanet 
och skicka det tillbaka till sonen. På den stod ”Och 
jag tycker att det är jobbigt att jag måste tala med 
dig”. 

Mamman var Inga-Britt Andersson, som sedan 
lade grunden till dagens Näckrosen, en familjeklubb 
sorterad under Stockholms Dövas Förening.

– Jag förstod precis hur han kände sig. Han öns-
kade sig ett hörande syskon, då han redan hade döva 
syskon, sade Inga-Britt på familjeklubbens jubileums-
dag, som hölls på Manillaskolan i Stockholm i juni. 

40 familjer med
1988 skapades alltså ett efterlängtat ställe dit döva 
föräldrar till hörande barn kunde komma med sina 
funderingar. 20 år senare har Näckrosen 35-40 fa-
miljer som medlemmar. 

I skolans kyrksal fick åskådarna, mest mammor 
och barn, bekanta sig med en annan verksamhet 
som också vuxit i storlek: Teckenspråkskurs för sys-
kon och barn till döva, anordnad av Manillaskolan. 
Ansvariga Anne-Britt Lavold berättade med entu-
siasm att dubbelt så många elever väntas läsa teck-
enspråk i höst, det vill säga cirka 20 elever i veckan 
istället för 10 som brukligt. 

Genom åren har Anne-Britt Lavold uttolkat vissa 
mönster hos barn till döva. De är till exempel modi-
gare än hörande elever som har döva syskon när de 

står inför en klass och 
redovisar. Åtta före 
detta elever har nu 
samlat olika erfaren-
heter av att ha döva 
föräldrar i boken Kan 
din mamma lukta?*

barnbarn = 
goda-barn
Christina Edenås från 
Pi, en förening för 
vuxna som har minst 
en döv förälder, myn-
tade en för många ny 
förkortning: GODA el-
ler Grand Children of Deaf Adults (hörande barn-
barn till döva). CODA, Children of Deaf Adults, är 
sedan tidigare bekant. 

En fråga som kan dyka upp hos en döv far- eller 
morförälder är hur man kan lära sitt hörande barn-
barn teckenspråk. 

Besökaren Anne Zucker fick en nyhet i dubbel 
bemärkelse efter Christina Edenås föredrag: Hon har 
alltså både CODA- och GODA-barn. 

– Jag känner igen mig själv i de föredrag som jag 
lyssnat på i dag. Exempelvis var jag lite hård mot 
mina äldre barn när vi satt och åt. Jag sa att de måste 
teckna. I dag anser jag det viktigt att de får vara hö-
rande och prata, sade Anne Zucker. 

Annika Flyckt, ledamot i Näckrosen, stod bred-
vid ett luftslott där barnen lekte och hoppade. Hon 
var mycket nöjd med dagen. 

– Jag ser fram emot att dövas föräldraskap fortsät-
ter utvecklas i 20 år till med Näckrosen, minst!

TeXT oCH foTo: niCLas MarTinsson

Klubb Näckrosen firade 20 år

”Vi behöver varandra”

* Boken Kan din mam

ma lukta? finns att lad

da ner på www.spsm.se 

(under rubriken Lär dig 

teckenspråk på Manilla

skolans hemsida).

hörande barn som har döva föräldrar behöver varandra, säger Anne 
Zucker, som tillsammans med dottern vendela firade näckrosen.

Annika Flyckt.

skrift om döva           
i arbetslivet
n Att vara döv och jobba bra heter en informa-
tionsrik broschyr om döva i arbete, framtagen 
av Sdr och Arbets förmedlingen i samarbete.

Broschyren ingår i en serie om tre, och 
visar genom intervjuer med döva deras res-
pektive jobbsituationer. de andra två broschy-
rerna inriktar sig på hörselskadade och syn-
skadade. Broschyrerna, som har presumtiva 

arbetsgivare som målgrupp, syftar till att visa 
på det positiva med att anställa personer med 
funktionshinder och hur man överbryggar 
hindren, t.ex. genom kommunikationslösning-
ar och fakta. 

en arbetsgivare som framträder i broschy-
ren betonar t.ex. att det inte är något problem 
att Maja är döv, det viktiga är att hon har 
utbildning. 
vem är du? vad kan du? vad vill du?
Arbetsförmedlingen utgår från den arbetssö-
kandes individuella situation, och sedan pla-
nerar vi tillsammans olika vägar till arbete.

Om du är arbetsgivare eller arbetssökande – 
kontakta oss via:
• den lokala arbetsförmedlingen 
• www.arbetsformedlingen.se 
• Arbetsförmedlingen kundtjänst,                      
tel 0771 416 416

Om du vill beställa broschyren – vänd dig 
till din lokala arbetsförmedling eller kontakta 
nässjötryckeriet AB, tel 0380 79500, www.
nassjotryckeriet.se

Broschyren kan också läsas på nätet: www.
arbetsformedlingen.se/admin/documents/
ams/broschyrer/
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Under dövas världskon-
gress i Madrid förra året 
diskuterade vi – SDR:s re-

presentanter Kerstin Kjellberg och 
jag – strategier för biståndsarbete 
med delegater från bl.a. Sri Lanka. 
Vi återsågs vid ett SHIA-möte*, 
där även hörande beslutsfattare 
från Sri Lanka deltog. Jag förstod 
att de ville väl för döva, men att de 
faktiskt inte visste hur viktigt 
teckenspråket är för oss. Då blev 
jag ”eld och lågor”…

De kom sedan med ett oväntat förslag: Att jag 
skulle åka till Sri Lanka och undervisa i en månad. 
Jag var helt oförberedd, men funderade och tyckte att 
jag kunde ställa upp ideellt* på två veckors under-

visning, samt några dagar för möten och utvärdering 
med SHIA i Sri Lanka. 

Min chef på Stockholms universitet lät mig ändra 
semesterplanerna, och jag började förbereda kursen. 
Jag beslöt att inte ha med tolk från Sverige, utan lärde 
mig lite om Sri Lankas teckenspråk från en bok. Och 
det gick bra att kommunicera med döva och hörande, 
både på lankesiskt teckenspråk och engelska. Jag fick 

stöd av tre personer med kunskap i någon form om 
internationellt teckenspråk och engelska.

Syftet med resan var att ge en kurs för 14 personer 
som ska undervisa hörande i teckenspråk och ge dem 
lingvistiska* kunskaper om teckenspråket. 

Jag jobbar annorlunda än de auktoritära lärarna Sri 
Lanka. Varje morgon reste sig alla mina ”elever” upp 
när jag kom in i klassrummet och sa, artigt och sam-
tidigt, god morgon på Sri Lankas teckenspråk. Lite 
ovant…

Ovant var det också att äta lunch utan bestick. Jag 
åt som de, med högra handen, och de uppskattade att 
jag respekterade deras seder.

Mina 18 dagar i Sri Lanka gav rika upplevelser i 
helt annorlunda miljöer och med helt andra livsvill-
kor. El-avbrott är t.ex. vardagsmat i Sri Lanka. Ibland 
varar de några minuter, ibland i timmar. Man kan 
inte alltid planera undervisningen, t.ex. visa film el-
ler använda datorn.

Klassrummet var en stor lokal med fönster, men 
inte med fönsterglas utan galler. Herrelösa hundar 
och katter vankade omkring i klassrummet under 
lektionerna. Man märker överallt att det är ett land i 
stor fattigdom. 

Omtumlande uppdrag i Sri Lanka

”Här råder helt andra livsvillkor”

sri Lanka (f.d. Ceylon)
folkmängd: 19,9 miljoner

Huvudstad: colombo, 801.000 inv.
statsskick: republik

språk: Singalesiska, tamil, engelska
religioner: Buddhism (ca 70 %), 

hinduism (ca 16 %)
bnP per capita:  850 $                

(i Sverige 27.140 $)

*Ideellt arbete – arbete 
utan lön

*SHIA – Svenska 
Handi kapporgani sa
tioners Internationella 
Biståndsförening

*Lingvistik – språk
vetenskap

*Lankes – Invånare i  
Sri Lanka

Sdr:s Mats jonsson (t.v) möter 
medlemmar i Sri Lankas dövför-
bund cFd.

Forts. på nästa sida
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Det väckte stor uppmärksamhet när jag, 
som är vit, åkte buss med lankesiska* vän-
ner i Colombo. Och trafikvett existerar in-
te alls. Trafiken är kaotisk – det finns inga 
regler. Grymma myggbett och aggressiva 
insekter var också del av vardagen.

Men mitt arbete kändes meningsfullt. 
Det kändes väldigt bra att kunna ge dem 
ett verktyg som de sedan i sin tur kan an-
vända sig av. De uppskattade det, och var så 
ledsna när kursen var över.

Kursen började med en liten öppnings-
ceremoni, där tjänstemän från social-
ministeriet, SHIA  och handikapporganisa-
tioner deltog. Jag föreläste om teckenspråkets 
status som språk, FN:s nya konvention för 
människor med funktionshinder, och teck-
enspråkets betydelse för alla döva.

Jag lyckades också få tid för ett möte 
med statssekreteraren Viji Jegarasasingam. 
Tillsammans med ordföranden för dövför-
bundet och en tolk åkte jag till departe-
mentet. Det var mycket kontroller och mi-
litär på vägen dit. Vi samtalade i en timme 
om dövas situation i Sverige och Sri Lanka, 
och om teckenspråkets betydelse för inlär-
ning och utbildning. 

Det var ett bra samtal, och jag fick ett 
oväntat erbjudande: Det skulle ordnas ett 
möte med ministern för handikappfrågor, 
plus trettio beslutfattare, som skulle lyssna 
på mig. Det skulle äga rum den 28 juli.

Tyvärr blev mötet inställt på grund av risk 
för terrordåd. Möjligen kan jag åka tillbaka 
till Sri Lanka för ett möte i september. De 
vill att jag ska prata om hur döva har det i 
Sverige och teckenspråkets ställning här. 

Det gäller att övertyga beslutfattare om hur 
viktigt teckenspråket är för den intellektu-
ella verksamheten. Teckenspråket har låg 
status i Sri Lanka, och det behövs ett rejält 
informationsarbete. Teckenspråk och till-
gänglighet genom tolkar ger bättre förut-
sättningar för döva att få arbete och ett 
meningsfullt liv. Hälsan och utbildningen 
förbättras om de låter döva vara tecken-
språkiga och få möjlighet till allmänbild-
ning via teckenspråk och tolkar. 

Jag fick mycket uppskattning för mitt 
arbete med workshops för döva deltagare, 
möten med folk från socialministeriet och 
föreläsningar för ordföranden från alla lo-
kala föreningar. Jag besökte också dövsko-
lan och SHIA. Arbete på lokalplanet är ett 
effektivt sätt att bygga upp dövas förtroen-
de och deras förmåga att utveckla dövsam-
hället. Man ska börja med nerifrån – inte 
uppifrån.

behoven är enorma. Starta en insamling 
så de kan bygga ett utbildningscenter för 
döva i Sri Lanka!

Sri Lankas dövförbund (CFD*) är i des-
perat behov av ett hus för kontor och ut-
bildning. De har köpt en tomt i Seeduwa 
Village och nu måste de hitta finansiering 
för att kunna bygga där. De hoppas att döva 
i Sverige och andra rika länder på något sätt 
kan hjälpa dövsamfundet, som kämpar för 
att bygga en framtid. 

 CFD bildades 1984 för att stödja dövas 
mänskliga rättigheter och välbefinnande 
och få slut på den diskriminering de möter 
på grund av sitt funktionshinder. CFD är 
en organisation för döva över 18 år, och be-

står av 13 distriktsföreningar, ett kvinno-
förbund och ett ungdomsförbund.

De kunde köpa sin tomt med pengar 
som samlats in genom lotterier, samt dona-
tioner och lån från medlemmar. Sedan det 
grundandes har CFD aldrig haft ett fast 
kontor utan drivs på flera platser. De vill 
nu bygga ett utbildningscentrum så snart 
som möjligt. Där ska finnas teckenspråks-
utbildning, tolktjänster och utbildning för 
döva, t.ex. i språk, ledarskap och datakun-
skap. De vill också framställa tecken-
språksmaterial (som kan säljas och ge in-
komster), de vill skapa jobb, ge stöd och 
service åt döva, och jobba med opinions-
bildning.

CFD är ingen rik organisation. De vill väd-
ja till er att stödja dem i deras ansträng-
ningar. Ett centralt teckenspråkscenter 
skulle betyda mycket för utvecklingen, och 
för alla dövas framtid i Sri Lanka. Mer in-
formation finns på deras hemsida www.
slcfed.org

Hur vi kan stödja och finansiera bygget 
av huset får jag återkomma till. Själv kan 
jag ställa upp som föreläsare för lokala döv-
föreningar här hemma. Arvodet går direkt 
till husbygget i Sri Lanka. Ta kontakt med 
mig: mats.j@sdrf.se 

Det finns så mycket mer att berätta från 
min vistelse i Sri Lanka – det var verkligen 
tuffa och intensiva dagar. Men jag fick 
många positiva erfarenheter och oförglöm-
liga upplevelser på köpet!

MaTs Jonsson, sTyreLseLedaMoT, sdr

en delegation från Sri Lanka besök-
te i somras Sdr: här är h.G. Sarath 
kumara, ordf. i Sri Lankas dövförbund, M. 
neshami Perera, ordf. i kvinnoförbundet, 
och Bernardine de croos, teckenspråks-
tolk, tillsammans med Sdr:s tomas 
hedberg. Gästerna konstaterade vissa 
kulturskillnader:

– här har döva utbildning. kvinnor och 
män är jämställda, och teckenspråk och 
svenska är likvärdigt, sa h.G. Sarath 
kumara.

– döva kvinnor i Sri Lanka har det 
svårt, särskilt på landsbygden, sa M. 
neshami Perera. det finns få dövskolor, 
och föräldrarna låter inte döva flickor gå 
till skolan.

foTo: ToMas Lagergren

Forts.från föreg. sida

*CFD – Sri Lanka Central Federation 
of the Deaf
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Har du något att tipsa om? kontakta redaktionen, adresser finns på sidan 2.

nytt från förbund och förening

Dövas förening i Norrköping m.o. 
firar 100-årsjubileum
Tid:  Lördagen den 25 oktober 2008
Plats:  Flygeln, Louis De Geer kongresscenter, Dalsgatan 15, Norrköping

Jubileumsprogram :
13.30 Porten öppnar i Flygeln. Välkomstdrink och snittar. Utställning.
14.00 Uppvaktning
16.00 Tyst Teater Show - med heta stolen
17.00 Porten stänger

Banketten på Flygeln:
19.00 Porten öppnar
19.30 Jubileumsmiddag: Senapkryddad lax & räkröra på grovt bröd, Oxfile med 
chèvre- & pinjenötscreme, portvinssås och vitlökspotatis. Glasstårta med spunnet 
socker & fyrverkeri samt ett glas vin, en starköl eller alkoholfritt alternativ.
21.00 Underhållning 
01.00 Avslutning
Klädsel: Finklädd, inga jeans och sportskor. 

Pris: Jubileumsmiddag med Tyst Teater: 550 kr. 
Tyst Teater Show: 100 kr.
Gör anmälan och betala till Dövas förening i Norrköping: Plusgiro 380499-4 senast 
30 september 2008.
Frågor: Ta kontakt med Anders Johansson, mobil 0735-323448 eller e-post: 
johansson-anders@bredband.net 
Logiförslag nära Louis De Geer: Best Western Princess Hotel 011-19 72 20, eller 
Hörnans Hotell Vandrarhem 011-16 58 90. 

Fredagen den 24 oktober kl 18.00–00.00: Pubafton i Dövas förenings lokal, 
Villagatan 4, Norrköping.

VÄLKOMNA!

sdr bevakar frågan om                  
svT Teckenspråk
n  vid möte med kulturdepartementet den 5 juni 2008 om lokaliseringen av Svt 
teckenspråk deltog från departementet henrik Gouali och Pia kjellander, och 
från Sdr tord Lind och Stig kjellberg.

departementet hade tagit del av uttalandet från Sdr:s representantskaps-
möte. Syftet med mötet var att höra hur ärendet ”konsekvensanalys om lokalise-
ring av Svt teckenspråk” bereds, och få information om tidsperspektivet innan 
beslut tas i riksdagen. 

konsekvensanalysen har föredragits för ansvarig minister. de flesta remiss-
instanser var positiva till ändring av anslagsvillkoret. den slutliga skrivningen 
ska formuleras till en proposition och lämnas till kulturutskottet för behandling 
(betänkande) inför budgetpropositionen, som presenteras 10-11 september. 
tidigast i december tar riksdagen beslut i frågan. Fram till december 2008 gäller 
ortslåsningen. Svt teckenspråk kan inte flyttas från Leksand innan riksdags-
beslut.   

Sdr frågade hur en uppföljning kan göras för att säkerställa kvaliteten på 
teckenspråkproduktionen. det finns olika vägar. det ena är Granskningsnämnden 
som numera fått utökat uppdrag. det andra är att bevaka/påverka Public service-
utredningen som kan ställa anslagsvillkor inför kommande sändningstillstånds-
period fr. o. m. 2010. 

Tord Lind oCH sTig kJeLLberg, sdr

ny df-lokal i borås
n  Borås dövas Förening flyttade den 1 juli till Åsboholmsgatan 
21 i Borås. 

vägbeskrivning: kör förbi den gamla lokalen. kör rakt upp 
till Pinoccio-statyn. Sväng till höger där och kör 300 meter mot 
varberg. Sväng till vänster, och kom upp på avfarten mot 
jönköping. Mitt på den avfarten finns en väg till höger. Sväng 
in där, och kör fram till Åsboholmsgatan. där finns ett stort vitt 
hus precis före svängen. Gå in på gaveln där det står 21.

tag hissen upp till våning 2. Gå in i korridoren. Längst fram 
till vänster har Borås dövas Förenings sin nya lokal. varmt väl-
komna!

beriT forsberg, borÅs dövas förening

borås rustar för 100-års-
jubileum
n  den 28 maj gick ordföranden i Borås dövas Förening, Paula 
Larsson, och undertecknad till Grand hotell för en stor fest som 
stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad bjöd på. 

där bjöds underhållning och god mat. höjdpunkten var det 
fina bidrag på 25.000 kronor, som Borås dövas Förening erhål-
lit för att kunna trycka en jubiléums-skrift inför sitt 100-årsjubi-
léum i februari 2009.

det har varit mycket arbete med jubileumsskriften, men det 
har varit roligt arbete. Massor av fotografier och episoder har 
lyfts fram och medlemmarna har varit väldigt hjälpsamma. 
Även hörande barn till döva föräldrar, och grafikern jan 
Gustavson på Borås Stads tryckeri, har bidragit med ovärderlig 
hjälp.

vi ser fram emot 100-jubileet, och vi i festkommittén förbe-
reder en del överraskningar. vi kommer att hålla till på Grand 
hotell i Borås, allt annat är hemligt…

beriT forsberg, borÅs dövas förening

Lagstöd även för norskt 
teckenspråk
n  den norska regeringen föreslår i sin aktuella språkutredning 
att norskt teckenspråk ska få status som officiellt språk, till stor 
glädje för norges døveforbund, som länge har kämpat för att 
höja teckenspråkets status. norges regering vill nu utreda vilka 
rättigheter teckenspråksanvändare ska ha, samt vilka skyldig-
heter offentliga myndigheter och andra instanser ska ha inför 
teckenspråksanvändarna. det understryks dock att man måste 
ta hänsyn till vad som låter sig genomföra på kort respektive 
lång sikt, och att tillgången till teckenspråkstolkar är en kritisk 
faktor i sammanhanget.

Med hänvisning till den nya antidiskriminerings- och till-
gänglighetslagen för funktionshindrade, vill den norska rege-
ringen även utreda om att det bör införas generella krav på 
textning och teckenspråkstolkning i tv.



 

nytt från förbund och förening

två erfarna kubbspelare – parhästarna Stefan Axelsson och thord 
högberg. Foto: Peter karlsson.

dövt lag i kubb-vM

n  Team Deaf Stockholm kallade de sig. De kom tvåa 
i gruppspelet i VM i kubb på Gotland men kunde 
inte gå vidare till åtton delsfinal, utan hamnade i 
fältet bland de 17-30 bästa lagen (av 160 lag) som hade 
oturen att åka ut precis innan åttondelsfinalen. Men 
det innebär också att de slipper kvala nästa år och då 
får starta direkt i andra omgången. 

– Vi spelade dåligt i andra matchen, sa lagmed-
lemmen David Eriksson, som bestämt sig för att 
spela med nästa år också. Övriga spelare i laget som 
deltog i årets VM i kubb var Michael Skarborn, lag-
bas, Janne Ågren, Stefan Axelsson, Thord Högberg 
och Kent Lindberg.

Vann VM gjorde Team Ekeby som spelade bäst 
och gick obesegrade genom turneringen. 

ToMas Lagergren

spännade bok om  döva i finland
n  jag har läst en spännande bok av Anita hellöre om hennes döva finlandssvenska 
släkt i Österbotten, Finland. den heter Mina förfäders stad – en berättelse om släkten Kif
ErikssonHellöre och döva i finska Österbotten.

Boken ger intressanta inblickar ur ett historiskt perspektiv. det som gör boken spe-
ciell är att handlingen kretsar kring döva människor.

vi får kännedom om hur dövas liv kunde se ut förr. vi får ta del av några döva barns 
uppväxt. det är korta berättelser om diverse händelser, som skoltid, gårdsliv och döds-
fall. Boken har en rik blandning av goda och svåra tider, och kretsar huvudsakligen kring 
viktor eriksson, sedermera hellöre. några personer ur en svensk släkt finns med i 
boken. deras liv skildras och intressanta paralleller kan dras med släkten i Finland. 

Boken är skriven på ett nyanserat, målande språk. en del ålderdomliga ord används 
och det gör boken ännu mer spännande. Författaren har lyckats fint med miljöskildring-
arna, vilket bidrar till rik inlevelse. 

intresserade kan kontakta Anita hellöre, e-post anita.hellore@sdrf.se eller mobil/
SMS: (+46) 0709 190709.                    ronny de siLva

stort tack till en 
verklig trotjänare!
n  ulf Olsson har varit kassör i Blekinge 
dövas Länsförening sedan 33 år. det var hans 
sista dag som anställd i föreningen den 27 
juni 2008. han blir pensionär den 1 augusti. 

Medlemmarna kommer verkligen att 
sakna honom. ulf är så trevlig att umgås med 
och har ett stort hjärta. han har alltid ställt 
upp för döva, om de haft några problem.

Medlemmarna vill ge honom ett stort tack 
för hans mångåriga och jättefina insatser i 
Blekinge dövas Länsförening. vi ska aldrig 
glömma hans fina arbete för föreningen, och 
vi kommer att sakna honom mycket när han 
nu går i pension.

Lars ove MaTTson

Polis får inte ha 
hörapparat
en hörselskadad man från Mörby långa, 
som sökt utbildning till polis, har anmält 
Polishögskolan för diskriminering. vid 
uttagningen till Polishögskolan tillåts inte 
hörapparater ens vid lättare nedsättning, 
vilket mannen anser vara diskriminerande 
eftersom glasögon tillåts även vid krafti-
gare synfel.

 – jag anser det diskriminerande att 
säga nej till sökande med hörapparat. Man 
klarar sig ju bättre om man tappar hörap-
paraten än om man tappar glasögonen. 
Ändå är glasögon helt okej, men inte hör-
apparat, skriver mannen i sin anmälan. 

(källa: Ölandsbladet)

Heja Låw - vi syns!
n  På Färgfabriken i Sthlm pågick i 

somras en konstutställning med politis-
ka förtecken där kända konstnärer låtit 
fantasin spela. Bl.a. visades på storbild 
SDR:s ordförande Lars-Åke ”Låw” 
Wikström i glimtar från den uppmärk-
sammade teaterföreställningen En an-
nan kamp. I programbladet syns Låw på 
en helsida göra döv-makt-tecknet från 
den tiden. En annan kamp handlar bl. a. 
om 1980-talets radikala dövrörelse (se 
DT nr 4-2008). Samma utställning visa-
des i Östersund under Storsjöyran. 

Heja Låw – vi syns!
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ny diskriminerings-
ombudsman utsedd
n  regeringen har beslutat anställa katri Linna som 
generaldirektör i regeringskansliet med uppgift att för-
bereda inrättandet av den nya ombudsmannamyndighe-
ten (dO). den 1 januari 2009 slås de befintliga myndig-
heterna dO, homO, hO och jämO ihop till en enda, ny 
myndighet.

katri Linna, jurist, född 1960, ska under hösten 2008 
leda processen med sammanslagningen, för att den 1 
januari 2009 tillträda som ny myndighetschef och dO.
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insändare Texter till Dövas Tidnings insändarsidor sänds via e-post till:  birgitta.leufstadius@sdrf.se eller postas till:  
Dövas Tidning, SDR, Förmansv. 2, plan 6, 117 43 Stock holm. 
Du får gärna publicera insändare under signatur. Men bifoga alltid namn och adress till redaktionen 
(som har tystnadsplikt). Korta texter vinner fler läsare!

Övre raden fr. v: nils Svensson, Borås, Malte joelsson, Angered, rolf hans-
son, Malmö, Per-Gunnar Gunnarsson, v. Frölunda, rune Bond, Malmö. 
Sittande: ingrid dahl, hässleholm, Lilian karlsson, Borås, ingegerd trömer, 
kävlinge.

20 år har gått
n här står avgångsklassen 1988, både dövklassen och hörselklassen då vi slutade 
högstadiet på Almbyskolan i Örebro. det har gått 20 år och vissa av oss har inte 
träffats sedan dess. 

de flesta kunde komma, och det blev en lyckad återträff. vi började dagen med 
att träffas i Stadsparken. vi hade våra familjer med oss och åt picnic.

Många av våra ”fröknar” kom, och det var roligt att återse dem. en fröken hade 
ett fotoalbum från skoltiden med sig. tänk att vi varit så smååå! 

vi skiljdes åt och träffades igen under kvällen på restaurang, där vi åt god mat 
och hade trevligt. efteråt gick vi till en pub och stannade där tills de stängde. Solen 
var med oss hela tiden!

Maria LiLJebro

Hallå vägverket, var är      
tillgängligheten?
n vägverket har fyra texttelefoner – men inGen av dem fung-
erar.

textnummer 0243-75090 är en växel!! hur ska det gå till, 
undrar jag?!

nu har jag ringt i tre dagar för att få reda på en sak, men 
kommer bara till en autosvarare som säger: ”vi kan tyvärr inte ta 
emot ditt samtal nu, var god lämna ditt nummer så ringer vi 
upp”.

Men vägverket har aldrig ringt upp.

en  annan sak, som handlar om integritet: Samtidigt med 
autosvaret från vägverket kan man läsa vad en annan person 
har frågat vägverket. Men jag ska inte veta vad andra har skrivit, 
och andra ska inte läsa mina mail till vägverket.

jag fick ta förmedlingstjänsten FÖc till hjälp för att nå 
vägverket. Ska det vara så? det är ju mycket viktigt att man kan 
fråga om fordon, körkort, trängselskatt med mera.

ingrid oCH Jan LiLJeTeg

globala dövblinda höll möte 
i danmark 
n Globala dövblinda Göteborg reste till danmark på medlems-
möte 22 maj i strålande väder över ett vindstilla kattegatt. duk-
tiga tolkar samt trivsamt gemyt med god mat ombord. Alla var 
nöjda och glada vid hemkomsten. kanske kan vi förlägga fler 
medlemsmöten på detta sätt? 

ingegÄrd aXner 

Har du hörande barn i åldern 9-12 år?
n då är ditt barn hjärtligt välkommen till våra populära kOdA (=kids of deaf Adults) 
träffar. i höstens program finns roliga lekar, utflykter, lunch och mys. dessutom ges 
en glimt av levande dövhistoria och spännande livshistorier. Allt detta tillsammans 
med andra hörande barn till döva föräldrar.

höstens träffar kommer att ske under två lördagar, den 11 oktober och 8 novem-
ber kl. 10.00-15.00 i dövteamets fina lokaler på norrtullsgatan 14, port h.

kontakta eva volckerts, pedagog; text tfn: 08-690 60 13 e-post: eva.volckerts@sll.
se eller Belinda Salo-Lindbom, kurator; text tfn: 08-690 61 97, e-post: belinda.salo-
lindbom@sll.se för anmälan eller mer information. du kan också anmäla dig direkt 
hos dövteamet under drop-in onsdagar 10.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00). 
välkommen!

konfirmandträff efter 55 år
n helgen 23–25 maj träffades vi som konfirmerades i Lund för 
55 år sedan på fritidshemmet Solhem på Björkö. vi var 15 perso-
ner inklusive fruar och män. vi hade en mycket trevlig helg till-
sammans, då vi pratade gamla minnen och njöt av den goda 
maten som vår egen kock tillagat.     
              MaLTe JoeLsson

Fr. vänster: Martin Fagerström,Stockholm, Maria Liljebro (Sturesson), umeå, Magnus Olsén, 
Örebro, Stefan Ödegården, Stockholm, Pontus degsell, Stockholm, camilla Backman, Göteborg, 
Britt-Marie Sundström (Östman), Örebro, Per-Ola holmén, Örebro.
halvstående fr. vänster: Anders johansson, kumla, tony Fredriksson, umeå. Sittande: Peter 
Andersson, kumla.

besök oss på www.sdrf.se
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insändare

Lyckad anhörigdag   
på framnäs 
n vi deltagare på Projektutbildningen för döva 
och dövblinda på Framnäs folkhögskola i Öjebyn 
inbjöd våra anhöriga till en informationsdag den 9 
maj 2008. vi berättade om vårt projekt och om hur 
det är att leva som döv och dövblind. vi blev 
bjudna på en god lunch, sedan gick vi till aulan. 

Pål nybom, projektledare, inledde med att 
berätta om projektet. han presenterade de som 
jobbar med utbildningen; katharina Granström, 
lärare och tolk, Lena carlsson, lärare, och Sven-

erik Malmström, lärare och leg. psykolog. Sven-
erik berättade om sin roll i utbildningen och om 
döva och dövblindas behov av samtalsstöd. 
Skolans rektor, Bo Olofsson, berättade om 
Framnäs folkhögskola. vi visade ett bildspel som 
visade en del av vad vi gjort under utbildningen.

besökarna fick prova på att vara synskadade. de 
fick mörklagda glasögon med endast små prickar 
som synfält. Alla tyckte det var obehagligt och 
förstår nu bättre hur dövblinda har det. de fick 
även prova på att bli ledsagade. 

efter kaffet berättade vi om våra liv och om hur 
det är att leva med dövhet och dövblindhet. 

under vårterminen har vi forskat om döva och 
dövblindas livssituation. vi har gjort en utställning 
för att alla skall kunna läsa om resultatet av vår 
forskning. 

dagen avslutades med en dikt skriven av en av 
deltagarna, Sofia nilsson. våra anhöriga fick ock-
så se vårt klassrum. Alla tyckte det var en jätte-
trevlig dag – roligt att våra anhöriga kunde komma. 
de vill gärna komma tillbaka till en liknande dag, 
så vi ska planera för en ny träff.

vi som går utbildningen heter Lars-inge Beije-
gård, Siv Grönberg, Birgitta (Bittan) johansson, 
tommy Berggren, Susanne Beijegård, Sofia 
nilsson och Åsa Segerstedt.

Åtta nya tolkar
n vi är åtta tjejer som har läst tolklinjen på 
nordiska folkhögskolan i kungälv år 2006–
2008. vi är nu äntligen färdiga tecken-
språks- och dövblindtolkar! vi tog examen 
2008-06-05 och tänkte nu visa upp oss och 
säga hej.

På bilden från vänster: Michaela Finke-
rosell, hannah Frejd, cicci ekberg, vega 
ranstam, Pethra johansson, cilla jähnke, 
christina Bouvin, Sara Wall.

vega ransTaM

Besökarna fick pröva på hur det är att vara synskadad 
och att bli ledsagad.

Bilden t.v. Samtliga deltagare i Projektubildningen för 
döva och dövblinda på Framnäs folkhögskola i Öjebyn.
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krönikan

Vad har min chokladkaka med 
världsläget att göra?
Mitt favoritkaffe och min älskade brownie (chok-
ladkaka) har i ett slag blivit 25 procent dyrare. 
Tidigare kostade kombinationen 20 kronor. Nu är 
prislappen 25. Fjuttigt, kan det tyckas. Men om de 
mörkbruna godsakerna sätts i ett större perspektiv, 
är höjningen ett uttryck för hur världen mår. 

Prishöjningar har skett överallt, inte minst på 
livsmedel, samtidigt som börsen rasat och oljepri-
serna under en lång tid skjutit i höjden. I USA talas 
om en bolånekris som är den värsta sedan den stora 
depressionen på 1930-talet. Amerikaner lämnar si-
na hem, banker slår igen, och flygbolag drar ner på 
kapaciteten. 

Den nye presidenten – antingen det blir John 
McCain eller Barack Obama – har en svår uppgift 
framför sig när han installeras i Vita huset. Till ex-
empel slukar USA:s militära styrkor i Afghanistan 
och Irak  miljarder, samtidigt som deras närvaro där 
ifrågasätts av allt fler.   

Här i Sverige är vi inte lika drabbade som på andra 
sidan Atlanten, mer än att vi är i ett nervöst läge 
med en annalkande lågkonjunktur. Inflationen har 
varit högre än målet om 2 procent, satt av Riks-
banken. Det innebär att varor och tjänster blivit 
dyrare, och att våra löner, som kanske inte fått lika 
stora påslag, blir mindre värda. Företag sparkar an-
ställda. Fallande bostadspriser förutspås, om än från 
rekordnivåer. 

Den ekonomiska avkylningen kan vara välkom-
men, eftersom den är ett sätt för globala ekonomier 
att bli ”reparerade”. 

Kanske är den också nyttig för oss människor. En 
och annan kan behöva en påminnelse att ta en titt 
på sin egen plånbok. I media har spaltmetrar skri-
vits om de fattiga amerikaner som tagit s.k. sub-
primelån till sina drömhus och som nu inte längre 
har råd att bo kvar. Den låneformen betyder att min-
dre kreditvärdiga personer får låna pengar, men till 
en högre ränta. Det har diskuterats vilka som egent-
ligen är idioterna: De själva, eller de institutioner 
som lånat ut till orimliga villkor. 

”Låt marknaden sköta sig själv”, är en vanlig åsikt. 
Helt rätt, kan det tyckas – människor  är kapabla att 

tänka själva och ta egna 
beslut. Politiker ska in-
te lägga sig i. Nu är dock 
verkligheten en annan. 
Köerna till soppköken i 
USA ringlar sig allt längre, 
en rad villor står tomma med igenbommade fönster 
och dollarkursen är låg. 

Något måste göras, men vad? En sak får de som 
sitter på makten inte göra: Leta syndabockar. De ska 
se framåt. Människor har helt enkelt rätt att vara 
lite naiva och att leva livet. 

Nu talas det mycket om den snabbt växande medel-
klassen i Indien och Kina – världens folkrikaste 
länder. Baksidan är att miljötänkandet sätts åt sidan 
när även indier och kineser vill äta kött, skaffa for-
don och tanka bensin. Herregud! 

Eller? Västvärlden har ju länge haft stor materia-
listisk konsumtion och varit girig. Ett exempel är 
att vi fiskar i fattiga länders vatten. Nu är det väl 
Indien och Kinas tur att göra en klassresa uppåt. 
Fast kanske inte hur som helst.  

Det kom ett mail till Dövas Tidning. En döv hjälp-
arbetare vädjar om vår givmildhet. Hon säger att om 
vi bara ger några hundralappar, kan det leda till att 
döva barn i Papua Nya Guinea får gå i skola och lära 
sig teckenspråk. 

Självklart vill vi bidra, men alla andra döva barn, 
då? 

Världen mår inte riktigt bra. Jag skäms ibland 
över att vara västerlänning. Budskapet är helt tyd-
ligt: Det är ingen slump att läget ser ut som det gör 
just nu. 

Men vi människor ges ständigt i uppdrag att lösa 
problem och lära oss någonting nytt.  Och nu låter 
jag  gärna som en optimistisk amerikan: ”Let your 
dreams come true!” 

Även om kaffet och min brownie blivit fem kro-
nor dyrare. 

niCLas MarTinsson

”Men vi män-
niskor ges 
ständigt i upp-
drag att lösa 
problem och 
lära oss någon-
ting nytt.  och 
nu låter jag  
gärna som en 
optimistisk 
amerikan: ”Let 
your dreams 
come true!” 



Mjuk härlig bomullsfrotté 500gr.

Finns i sex olika färger:
vit, marinblå, vinröd, grå, ljusblå och 
vårgrön.

I storlekarna:
30x50 cm
50x70 cm
90x150 cm

Tvätt 60 grader C. 

För information och beställning, se vår E-handel 
på www.sdrf.se/sdr  
I E-handeln: I menyn till vänster välj:
Övrig försäljning/handdukar/bomullsfrotté  

Beställning:
shop@sdrf.se eller e-handel: www.sdrf.se/sdr
Taltelefon: 0247-140 65
Fax: 0247-141 35

SDR:s egen bomullsfrotté

Lappen med skötselråd är 
vävd med SDR:s logga på.

Denna frotté är av Natur-
skyddsföreningen godkänd 
som BRA MILJÖVAL!

Alla medlemmar i SDR får 20% rabatt på priserna.
                    Porto ingår i alla priser.
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Har du hört det senaste? Om inte
så borde du besöka En Riktig Optiker.
Hos Synsam hittar du alltid den senaste tekniken. Men inte längre bara när det gäller syn hjälpmedel. 
 I ett unikt samarbete med Comfort Audio lanserar vi nu hörselförstärkaren Comfort Duett som kan 
liknas vid läsglasögon för öronen. Lika smidiga att ha med sig som bekväma att ta på sig när de 
behövs. Kom in så berättar vi mer. Välkommen till Synsam – En Riktig Optiker.

WALLMANS OPTIK SYNSAM · ÖSTRA TORGGATAN 3 · OSKARSHAMN · 0491-147 84 · STORGATAN 27 · VÄSTERVIK · 0490-213 44
HOLMS OPTIK SYNSAM · STORGATAN 25 · KALMAR · 0480-145 50 · SYNSAM STORTORGET · VÄSTRA SJÖGATAN 23 · KALMAR
0480-106 25 · LINDSTRÖMS OPTIK SYNSAM · STORGATAN 31 • VIMMERBY • 0492-311 83


