
Två barnfamiljer om sina ci-val

Dövas Dag i 
debattens 
tecken

nr 6– 2010 TIDNING

Sveriges Dövas Riksförbund

Musik för döva öron



2

SDR hemsida:
 www.sdrf.se/sdr
E-post: sdr@sdr.org

SDR Stockholm 
SDR, Förmansvägen 2, plan 6
117 43 Stockholm 
Tel. vxl: 08 442 14 61
Texttel. vxl: 08 442 14 60
Fax: 08 442 14 99

SDR Leksand
SDR, Box 300
793 27 Leksand
Tel. vxl: 0247-641 00 
Texttel. vxl: 0247-641 01
Fax: 0247-151 03 

…inför 
nästa 

val kommer vi 
att kräva av 
alla partierna 
att översätta 
sina visioner 
till tecken-
språk.

”

Förbundsordförande
Ragnar Veer
ragnar.veer@sdr.org
Texttel. 08 442 14 62
3G-mobil 0735 200 902

Förbundssekreterare och 
informationsansvarig
Helena Fremnell 
hfre@sdr.org
Tel. (tal/SMS) 070 215 46 33

Material till Slingan 
webbredax@sdr.org
Telefax 0247-151 03

Bli medlem
medlem@sdr.org

Försäljningsavdelning 
shop@sdr.org
Telefon vx 0247-641 70             
Fax 0247-105 97

Sveriges Dövas  
Pensionärs förbund 
karl-erik.karlsson@sdrf.se
Texttelefon 08-89 44 23  

Sveriges Dövas  
Ungdomsförbund 
Texttelefon 08-442 14 96 
Fax 08-442 14 97
sdu@sdrf.se

Västanviks Folkhögskola
Winterommes väg 5
793 27 Leksand 
Texttelefon 0247-641 24
Taltelefon 0247-641 30  
Fax 0247-101 65 
www.vastanviksfhs.se

SDR plusgiro: 90 00 24-1

göran alfredsson

Tillgänglighet till valet 2010 – nästan!
Nu har valet 2010 genomförts! Vi har kunnat följa 
valdebatterna i TV, tack vare att de var teckentol
kade. Flera partier – men inte alla  hade sina visioner 
översatta till teckenspråk på sina webbplatser. Det 
borde vara varje medborgares rättighet att inför ett 
val kunna ta del av partiernas visioner på sitt eget 
språk. Särskilt med tanke på år 2010 som skulle vara 
tillgänglighetens år. 

Varken Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna 
hade information på teckenspråk på sina webbplatser 
och Vänsterpartiet visade endast ett litet filmklipp 
med vice ordförande Alice Åström. Jag hoppas det 
blir bättre till nästa gång! 

Sverigedemokraternas valmanifest på 99 punkter 
är inte översatt till teckenspråk. Hur ska man tolka 
en skrivning som denna: ”Ett införande av svenska 
som enda tillåtna samtalsspråk i skolan, med undan
tag för språklektioner”. Man skulle kunna tolka det 
som att teckenspråk inte får finnas i skolan, vilket 
skulle betyda tillbaka till oralismen. Eller så kan 
man tolka det som ren okunnighet, både om FNs 
konvention om rättigheter för personer med funk
tionshinder (2008) och om Språklagen (2009). Samt 
om dövas behov av teckenspråk och vikten av funge
rande kommunikation och tryggheten för alla män
niskor att få kommunicera på sitt eget språk. 

Vi i SDR kommer aldrig släppa våra ståndpunkter, 
även om framtida generationer döva kommer att ha 
helt andra och bättre förutsättningar än vi att ta till 
sig talad och skriven svenska. Men inför nästa val 

kommer vi att kräva av alla partierna att översätta 
sina visioner till teckenspråk. Endast då kan vi teck
enspråksanvändare nå full tillgänglighet att rösta på 
det parti vi tror på utan att riskera att bli kränkta!

Det har också ordnats debatter på teckenspråk i 
föreningarna runt om i landet, där medlemmar har 
fått information om partiernas ståndpunkter och fått 
chansen att ställa frågor som berör teckenspråks
användaren i vårt vardagliga liv. Jättebra!

Jag följde den teckentolkade valvakan via SVT 24. 
Det var verkligen inte en liten ”äggruta” utan en 
storbild på tolkarna samt bild i bakgrunden på pro
gramledarna med intervjuer, prognoser och resultat. 
Tyvärr var siffrorna för små så man fick gå fram till 
teven för att se, men teckenspråkstolken hade en 
fram trädande position och det är huvudsaken. 

Så i stort sett har tillgängligheten på teckenspråk 
varit tillfredställande under detta val. Vi har väntat 
länge på att det skulle genomföras och förhoppnings
vis kan det bli ännu bättre om 4 år! 

Vi teckenspråkiga har samma rätt och samma be
hov som alla andra svenska medborgare att få infor
mation på vårt språk från alla partier. Skriven svens
ka är som ett främmande språk för oss. Om inte vi 
får information på vårt första språk, det svenska 
teckenspråket, så riskerar vi att hamna utanför. Eller 
så röstar vi på ett parti som man inte vet vad det står 
för, och inte inser konsekvenserna av för oss med ett 
funktionshinder eller annat språk än talad svenska.

GöRan aLFREDSSon, StyRELSELEDaMot SDR
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Partiernas webb bris-
ter i tillgänglighet
n  I samband med valet kollade företaget 
Meridium och sajten Validerat.se hur tillgängli-
ga partiernas hemsidor var för personer med 
funktionsnedsättning. De klarade bara i snitt 
75 procent av testerna. Sämst var de största 
partierna, Moderaterna och Socialdemok ra-
terna, skriver Svenska Dagbladet. Bäst var 
Vänsterpartiets hemsida. Snittet 75 procent för 
riksdagspartierna var sämre än kommunernas 
hemsidor som klarade i snitt 81. 
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n  Amerikanskan Tara Thorn, 
som läst till teckenspråkstolk 
vid National Technical 
Institute for the Deaf (NTID) i 
Rochester, har flyttat till Haiti för 
att öppna en dövskola i bergsbyn petionville 
efter jordbävningen i januari i år. efter två tidi-
gare besök förstod hon att behoven av skol-
gång för döva var enorma. Redan före naturka-
tastrofen var lärare underutbildade och skolor 
inte tillräckligt reglerade, skriver NTID News. 
Grundskolor för döva fanns, men inte i regio-
nen där hon vill starta en dövskola. Två dövsko-
lor nära huvudstaden port au prince blev enligt 
henne totalförstörda efter jordbävningen. Hon 
planerar att stanna till årets slut för att hitta 
elever, lärare, och potentiella inkomstkällor. 
Hennes mål är att lämna över ansvaret till haiti-
aner så att de kan fortsätta driva skolan på 
egen hand. Du kan följa processen på:         
haitianschoolforthedeaf.com.

Bästa lättlästa 
biblioteket 
finns i Sumpan
n  Sveriges bästa lättlästa bib-
lio tek finns i Sundyberg, en 
grannkommun till Stockholm. 
priset delades ut av Centrum för 
lättläst. Motiveringen är att bib-
lioteket ”på ett förtjänstfullt sätt 

har lyft fram den lättlästa litteraturen, lättlästa 
tidningar och lättläst samhällsinformation”. ett 
exempel är att tidningen 8 Sidor finns bredvid 
Dagens Nyhe ter och Svenska Dagbladet. Vinsten 
består av 10.000 kronor som biblioteket kan 
använda till läsfrämjande aktiviteter.

i korthet: från när och fjärran
aV niCLaS MaRtinSSon

Lappcentralen i 
Göteborg läggs ner
n   Lappcentralen i Göteborg grundades 1926 
av föreningen De dövas väl för att ge döva kvin-
nor utbildning och möjlighet att försörja sig. 
Fram till sista september i år var Lappcentralen 
ett ställe där göteborgare i generationer lagade 
sina trasiga kläder. Företaget, som funnits i över 
80 år, blev därför något av en institution i sta-
den, rapporterar SVT Västnytt. Samhall beslöt 
sig för att stänga Lappcentralen för gott. 
Anledningen var dålig lönsamhet. 18 anställda, 
alla med olika former av arbetshandikapp, 
omplacerades till andra mer lönsamma områ-
den inom Samhall. 

Hans och Johanna 
vann SM i golf
n   I början av september hölls 
ett SM för döva golfare i 
Norrtälje. Hans Sjödin från 
Kårsta golfklubb knep förstaplat-
sen i herrklassen, och Johanna 
Mesch från Haninge golfklubb kom 
etta i damklassen.

Läsplatta på tecken-
språk 

n  Barnboken ”Danny 
the Dragon Meets 
Jimmy” har översatts till 
amerikanskt teckenspråk 
och finns numera som 
applikation. Den kan lad-
das av personer som har 
Ipad, en apparat från 
Apple som kan sägas 

vara både en läsplatta och en dator. Tre olika ver-
sioner finns, skriver New York Times. Den ena är 
att barn kan läsa själva, den andra är i talversion, 
och den tredje är en person som tecknar vid sidan 
om boken, som automatiskt förminskas i storlek 
och rullar från sida till sida. Applikationen kostar 
tre amerikanska dollar och går också att hämta 
hem för de som har Ipod Touch och Iphone.

illustration: lagergren

ny dövskola i Haiti 
efter jordbäv-
ningen
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i korthet: från när och fjärran

Mannen hade enligt SVT Downs syndrom* med au
tistiska* drag, var döv, blind och stum. Hans fall 
väckte uppmärksamhet i andra medier. 

Anledningen till att hans situation blev känd var 
att en av hans före detta sköterskor, Sara Jakobsen, 
anmälde händelsen till Socialstyrelsen. Christer 
Neleryd, biträdande enhetschef på Socialstyrelsen, 
sa till Sydsvenskan att det inte finns något stöd i 
grundlagen för tvång. Tvångsåtgärder kan användas i 
en nödsituation under en mycket begränsad tid. På 
gruppboendet var bindandet en schemalagd rutin 
som pågick under lång tid. 

En psykolog berättade för SVT att han arbetade 
med mannen redan 1987. En av metoderna att få ho
nom att sluta skada sig själv var att han lärde sig 
teckenspråk. Det pågick en tid men sedan blev det 
inget mer med det. Enligt psykologen kan 20 år av 

personalomsättningar och brist på resurser och kun
skaper förklara varför kunskap om metoderna för
svann. 

När Dövas Tidning kontaktade Sara Jakobsen, 
uppdagades det att mannen inte är döv, vilket SVT 
felaktigt rapporterade. Däremot saknar han tal. Sara 
Jakobsen berättar att personalen inte använde teck
enspråk under den tidsperiod som hon arbetade med 
honom. Hon fick dock information från mannens ti
digare gruppboenden att han kunde cirka sju tecken. 
Anledningen till att hon och hennes kollegor inte 
tecknade med honom var att han var bakbunden. 

– Du förstår säkert mannens frustation över att 
inte kunna kommunicera, säger Sara Jakobsen.

Gunilla Landman, enhetschef för Hyllie stads
delsförvaltning, säger till Dövas Tidning att hon inte 
kan uttala sig om den enskilde mannen med hänvis
ning till sekretesslagstiftningen. Kommunen ska 
redovisa för Socialstyrelsen senast 29 november vil
ka åtgärder som vidtagits. 

niCLaS MaRtinSSon

Bakbundne mannen fick inte teckna

*Downs syndrom – den 
vanligaste formen av 
svårare medfödd utveck
lingsstörning. En äldre 
term för Downs syn
drom är mongolism och 
då kallades en person 
som hade syndromet för 
mongoloid eller mongo
lid.

*autism – nedsatt för
måga att kommunicera 
och samverka med an
dra (i tal och på annat 
sätt).

i början av september berättade SVt att en 45-årig man var bun-
den under stora delar av dygnet i mer än 25 år på ett gruppboen-
de i Malmö. Han fick inte röra på sig obehindrat på grund av sitt 
självskadebeteende. 

Säffle kommun fick rätt av 
Skolinspektionen 
n  Som vi skrev om i förra num-
ret av DT, an  mälde Richard 
Sahlin Säffle kommun till 
Skolinspektionen eftersom han 
anser att det teckenspråksstöd 
som hans treåriga hörande dot-
ter får är otillräckligt då hon 
inte har en lärare i förskolan 
som kan teckna flytande.

Skolinspektionen har nu kommit fram till att kommunen 
inte brustit på någon punkt. Barnet har personal som 
genomgått teckenspråkskurs. Därför vidtas inga ytterligare 
åtgärder. Richard Sahlin säger till Dövas Tidning att han är 
besviken. Han har även anmält fallet till Diskriminerings-
ombuds mannen. Inte heller där tror han att han får rätt, då 
språk inte utgör diskrimineringsgrund. Richard Sahlin har 
skrivit ett debattinlägg i Aftonbladet. Där tar han bland 
annat upp att han, som bor i Stockholm, träffar sin dotter 
sex veckor om året enligt överenskommelsen med flickans 
mamma. 

om ett barn ska få modersmålsstöd eller modersmål-
undervisning med stöd av skollagen, krävs det att minst en 
förälder har ett annat språk än svenska och att det an -
vänds dagligen hemma. Så är inte fallet för fadern. ett 
undantag finns dock när det gäller de nationella minori-
tetsspråken – alltså inget krav på dagligt umgänge. 
Teckenspråk hör inte dit. 

MSn och Skype är bäst på videochatt
n  Hjälpmedelsinstitutet testade 17 gratisprogram för videochatt. De kom fram till att 
Skype och Live messenger (MSN) är lättast att installera och använda. De har bra video-
kvalitet och bilden kan visas i helskärmsformat. en stor brist med dessa två och andra 
gratisprogram är dock att de inte går att använda om man vill ringa till en 
bildtelefon som är förskriven av landstinget eller nyttja förmedlingstjäns-
ten Bildtelefoni.net. 

– Det är synd att det inte går att använda fullt ut. Idealet vore att 
dessa gratisprogram som i stort sett vem som helst kan använda gratis, 
vore kompatibla med förskrivna system och Bildtelefoni.net, säger 
Andreas Richter, projektledare på Hjälpmedel s institutet. Hela testet går 
att läsa på hi.se/gratis-a-tel. 

nya öppettider för Bildtelefoni.net
n  I september kom en efterlängtad nyhet för personer som brukar utnyttja Bildtelefoni.
net, en förmedlingstjänst via bildtelefon, 3G och dator. Öppettiderna utökades nämligen. 
Nu är tjänsten tillgänglig mellan klockan 7 och 22 på vardagar, och mellan 9 och 17 på 
helger och helgdagar. Tolkcentralen i Örebro, som är europas största tolkcentral, flyttade 
till nya lokaler i september. Nu kan de dubblera sina möjligheter att utföra bildtelefon-
tolkning, enligt ett pressmeddelande från Örebro läns landsting. 

Videosamtal mellan olika plattformar 
n  Fring har släppt en uppdaterad applikation som möjliggör videosamtal mellan olika 
plattformar: Apples Facetime, Android och Nokia. Facetime fungerar endast mellan 
Iphone4- och Ipod Touch-bärarna under förutsättning att de är uppkopplade mot det 
trådlösa nätverket. Fring löser det problemet genom att det även fungerar över 
3G-nätverket. Se mer info: fring.com. 



porträttet: tord lind
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namn: Tord Lind
Född: 1945
Bor: Limhamn
Familj: fru Birgitta, söner-
na Martin och Jacob samt 
två barnbarn
Ser helst på tV: nyheter 
och sport
Läser helst: deckare och 
dövhistoria
Gör helst: att bara vara – 
”carpe diem”
Favorittecken: ”tack”

Kanslichefen som ville 
verka men inte synas
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porträttet: tord lind

Till SDR handplockades han 1999. Vad var vik
tigast för honom under tiden på SDR? Jag 
hinner knappt ställa frågan innan han svarar:

– Jag vet precis! ler han. Teckenspråkets ställning. 
Vi jobbade hårt för att lyfta upp frågan. Motionen om 
teckenspråkets ställning och senare kom språklagen 
som stärker teckenspråkets ställning. Det är SDRs 
nisch, så att säga. Det räcker inte att enbart jobba 
med t.ex. sociala frågor och glömma bort teckensprå
ket. Man måste börja med teckenspråket – det påver
kar alla områden.

 Ledarstilen ”verka men inte synas” har varit ge
nomgående i hans arbete.

– Jag vill delegera och leda ett lag – ingen får bli 
oersättlig. 

Men det har inte varit lätt. Ekonomin har svajat 
och förbundet har krisat. Tord tvingades fokusera på 
de administrativa frågorna, på bekostnad av de in
tressepolitiska uppgifterna. Omorganisationerna har 
avlöst varandra. 

– Fyra stycken tror jag, säger Tord och fortsätter: 
Det har varit tufft. Kostymen var för stor.

Det blev en dominoeffekt: Statsbidraget dök, för
säljningsavdelningen gick inte lika bra som tidigare 
och det började eka tomt i förbundets plånbok. 
Alternativen 2002 var att banta organisationen hårt 
direkt – eller försöka driva vidare verksamheten och 
söka pengar på andra håll. Förbundet valde den mju
kare linjen. Den jobbiga tiden påverkade Tord. 2007 
gick han nästan i väggen.

– Jag tog en timeout i en vecka, berättar Tord. 
Han ser ändå tillbaka med värme:
– Mina tio år har varit roliga trots det. Tecken

språkets ställning har blivit starkare. Framförallt har 
det varit fantastiskt att driva frågor som betyder nå
got för en själv och få betalt för det! 

– Förbundet är numera vant vid kriser och det kan 
komma något positivt ur det. För SDR behövs i någon 
form även i framtiden, fastslår Tord.

Livet började på Blockhusudden
En annan besvärlig period var skolgången. Tord ham
nade i en minst sagt brokig klass på Mellersta för
stadskolan och senare Rörsjöskolan i Malmö. 

– Det kallades för hörselklass men bestod av olika 
typer av funktionsnedsättningar samt av en danska. 
Jag hade svårt att identifiera mig med klassen. Jag 
hade en strävan att bli så ”normal” som möjligt. När 
man blev retad av andra klasser så var jag inte sen 
med att ta till knytnävarna. 

Sedan kom Borgarskolan och praktisk realskola, 
teknisk linje. Tord satte sig längst bak. 

Wow, nu är man hörande liksom, berättar Tord. 
Men toppbetyg blev det inte. 

– Istället skickades jag till Stockholm för att ”trä
na” hörsel, avläsning och tal ett tag. 

Väl tillbaka på Borgarskolan ville Tord sluta. 1962 
hörde han talas om den numera legendariska skolan 
på Blockhusudden.

– Då började livet! Där kom första kontakten med 
teckenspråket. Där blev jag accepterad. Den gemen
skap jag kände där... det var fantastiskt.

På Blockhusudden kom han att träffa två personer 
som betytt mycket för honom i hans liv: LarsÅke 
Wikström, ”LÅW”, som tog hand om honom och in
troducerade honom i dövvärlden och Birgitta, som 
han senare gifte sig med, 1969. Tord ler och ser till
baka på mötet med Birgitta.

– Hon hade humor och var begåvad. Hon verkade 
vara en spännande person och även om hon var lite 
tillbakadragen, så såg jag att det fanns något där. 

De gifte sig och fick två barn, Jacob och Martin. 
– Hon har ställt upp mycket genom åren. Nu ser 

jag fram emot att åldras med henne, säger Tord.

Vände utvecklingen
Efter studentexamen på Alvik, läste han bl.a. statsve
tenskap och juridik på Stockholms universitet. 1968 
blev det statsvetenskap i Örebro. Utan tolk. 

– Jag läste allt i böckerna istället och kollade i 
gamla tentor efter vilka frågor som kunde tänkas tas 
upp vid tentorna, berättar Tord.

Den utbildning han fått mest behållning av var 
när han studerade pedadogik. 

– Då hade jag tolk. Man kunde använda klasskom
pisarna som bollplank och jag kände mig fri. 

Tord har haft många olika jobb. Han har bland an
nat varit plisseringsbud*. 

Har det funnits någon särskild tid som varit mest 
intressant?

– Tiden på SIH*. Då vände vi utvecklingen mot ett 
mer teckenspråkigt material. Innan jag kom var det 
mer lättlästmaterial. Lärarna kunde inte tecken
språk och trodde därmed inte så mycket på döva. Den 
tekniska utvecklingen hjälpte till, då tekniken med 
rörliga bilder i dator kom.

”kul att plåga sig själv”
Idrotten har en självklar plats i Tord Linds hjärta. 
Han har bland annat hållit på med friidrott, fotboll 
och handboll, som han blev bäst på. Han spelade tre 
Deaflympics – 1969 i Belgrad, 1973 på hemmaplan – i 
Malmö och 1977 i Rumänien. I klubbsammanhang 
nådde han elitnivå med klubben handbollsklubben 

Tord Lind, 65, är för förbundets medlemmar känd som kanslichefen. Numera är 
han pensionerad. DT träffade honom där allt började: ”på Limhamn” utanför 
Malmö. Tord har rötter i Limhamn ända sedan hans farfar bröt kalk i området. 
och nu ser han fram emot att åldras där med sin fru, Birgitta.

*Plisseringsbud –plisse
ringar är veck på en 
kjol. Förr i världen var 
sådana kjolar vanliga. 
Man veckade dom med 
värme. 

*SIH Läromedel – nu
mera SIT, ett institut 
som producerar lärome
del för döva. Står nu 
under SPSM, Special
peda   gogiska skolmyn
digheten.

u…forts. på nästa sida
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porträttet: tord lind

Cliff i Stockholm. Men det sociala blev lidande.
– Det var tråkigt i spelarbilen. Jag växte som spelare men inte 
som människa. Det var roligt att spela mot andra döva utom
lands. Man kände sig globaliserad.

Idrottskarriären tog slut när han skadade sig i hälsenan 
efter flera långa asfaltslopp. Kanske inte så konstigt – Tord ler 
pillemariskt och säger:

– Det är kul att vara självplågare...
Idrotten gjorde att han kunde hävda sig när han gick på 

Borgarskolan. Den tiden var inte speciellt rolig och idrotten 
kastade ljus över tillvaron.

– Och det gav mig ju en bra kondis också, skrattar Tord.
Många ledarprofiler inom dövrörelsen har kommit från 

idrottsvärlden. Tord är inget undantag.
– Jag har fått föreningskunskapen med mig från idrotten, 

och utan den hade det inte funnits så många dövföreningar. 

Förebilder: Mor Britta och LÅW 
Förebilden är mor Britta, 94. Tord talar om henne med värme:

– Hon är alltid positiv, det negativa har alltid vänts till det 
positiva. Alltid. Och hennes humor, hennes syn på rättvisa... 
Det har påverkat mig mycket. Hon var en del av beslutet att 
flytta hem – så att de kan träffas oftare.

Att göra ett personporträtt om Tord Lind utan att nämna 
LarsÅke Wikström, LÅW, är svårt. Hustrun Birgitta har be
tytt mycket för Tord, men det var LÅW som tog hand om ho
nom när han kom till Blockhusudden och förde in honom i 
dövvärlden. De var även ett radarpar i handbollen. 

– Han är förebilden för mig i dövvärlden. Vi hade redan 
från början intressanta diskussioner om allt. Han har lärt mig 
mycket, säger Tord.

De kompletterade varandra: LÅW syntes gärna och höll 
ofta brandtal medan Tord hellre verkade utan att synas. Han 
gav råd och stöd till LÅW. 

– Hans sätt att fånga publiken både nationellt och interna
tionellt är otroligt, säger Tord och tillägger:

– Hans kompetens är stor, han har gjort mycket för SDR. 
Han har betytt mycket för många döva och för mig personli
gen. 

Om livet som pensionär säger Tord att han vill resa lite, 
utforska Skåne mer och vara med Birgitta. Och fortsätta inom 
dövrörelsen på något sätt, som nu i Malmö Dövas Förening. 
Skillnaden är lyxen att bestämma mer fritt:

– Det är en frihet att kunna säga ja eller nej när man vill.
Den lyxen har han förtjänat, denne Lind.

tExt: toMaS LaGERGREn. Foto: niCLaS MaRtinSSon

Radarparet Tord och LåW i ett anfall under matchen mot Italien i Världsspelen 1969 i Belgrad. Tord står till vänster och tittar 
på när LåW avslutar. Den svenske lagkamraten till höger om Tord och LåW är Uldis ozolins. De kom tvåa i turneringen.

u…forts. från föreg. sida

bild: privat
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nyheter

Greger Bååth ska göra en kartläggning av tolktjäns
ten i Sverige. Tanken är att begreppet vardagstolk
ning ska klargöras och att regelverket ska bli enkelt, 
förutsägbart och lättöverskådligt. Utredningen ska 
också bland annat titta på hur distanstolkningen, 
exempelvis via bildtelefon, kan utvecklas. 

Enligt äldre och folkhälsominister Maria Larsson 
(KD), och som Dövas Tidning tidigare skrivit om, har 
det funnits en del oklarheter om betalningsansvar 
och svåra gränsdragningar mellan vardagstolkning 
och arbetslivstolkning. Därför behövs en översyn av 
tolktjänsten för att den enligt henne på bästa sätt ska 
betjäna döva och hörselskadade i framtiden. 

På frågan om hur Greger Bååth tänker driva utred
ningen svarar han:

– Det är för tidigt att säga i detalj hur jag ska lägga 
upp arbetet. Jag blev utsedd i går (reds anm: 9 sep
tember) och har till exempel inget sekretariat ännu.

Han poängterar att alla frågor som finns med i 
uppdraget är lika viktiga då de hänger samman med 
varandra. Han ska till exempel visa på för och nack
delar med att reglera tolkverksamheten på annat sätt 

jämfört med nuvarande bestämmelse i Hälso och 
sjukvårds lagen. Vidare ska han titta på om det är 
nödvändigt att reglera rätten till tolk i privata utbild
ningar.

Utredningen kommer att göras i samråd med en rad 
myndigheter och intresseorganisationer, t.ex. Arbets 
för med lingen, Diskri mi  ne  rings ombuds  man nen och So
    cial    styrelsen. 

Greger Bååth fortsätter dock som generaldirektör 
för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 
Utredningsuppdraget sker ”inom ramen” för hans 
tjänst, som han själv uttrycker det.  

nationell huvudman
Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande, Ragnar Veer, 
kommenterar valet av utredare:

– Jag är glad över att Greger Bååth fick uppdraget. 
Han har gedigna kunskaper i förvaltningslagar och 
har kontakter med tolkbrukare under sin mångåriga 
tjänst vid SPSM, säger Ragnar Veer, som hoppas att 
utredaren föreslår en nationell huvudman för tolk
tjänst så att alla teckenspråkiga ska behandlas lika i 
hela landet.  

Utredningen ska vara klar senast 1 november näs
ta år. 

niCLaS MaRtinSSon

Han ska reda ut oklart tolksystem
Greger Bååth, till vardags generaldirektör vid Specialpeda go-
giska skolmyndigheten, har av regeringen blivit utsedd till to lk -
utredare. tanken är att han ska försöka få ordning på det ibland 
oklara tolksystemet. 

Handikappersättningen höjs något
n  Nästa år höjs prisbasbeloppet med 0,9 procent eller 400 kronor, enligt regeringens 
beslut. Då är det tillbaka på samma nivå som år 2009. 

prisbasbeloppet påverkar en rad ersättningar. en av dem är handikappersättning-
en. Den är 36, 53 eller 69 procent av prisbasbeloppet beroende på vilket behov man 
har av hjälp och hur stora merkostnader man har på grund av funktionsnedsättningen. 

Varje månad får den som erhåller den lägsta handikappersättningen 1.284 kronor, 
en höjning med 12 kronor. För de som har de högre ersättningsnivåerna blir summan 
varje månad 1.890 eller 2.461 kronor – 17 respektive 23 kronor mer än 2009:s nivå. 

David Lega bortkryssad
n  Den välkände handikappidrottaren, David Lega, stod etta på 
Kristdemokraternas riksdagslista för Göteborg. Trots det slog 
Annelie enochson ut honom. Nära 17 procent av KD-väljarna krys-
sade henne mot knappt 14 för David Lega, enligt Göteborgs-posten. 
KD i Göte borg fick förmodligen bara ett mandat i riksdagen. 

nytt monument för döva judar
n  ett minnesmonument kommer att resas i Amsterdam för de döva 
judar som föll offer för naziregimen. Avtäckningen av monumentet 
sker den 17 oktober i närheten av den gamla dövskolan, J.C. Am -
man    school. Det var där nazisterna tvingade iväg döva elever och 
deras lärare. enligt stiftelsen Deaf Shoah är det unikt att ett minnes-
monument för döva judar finns på en allmän plats. 

Lund satsar på tillgänglighet
n  Lund har tagit fram en handikapplan. Målet är en lättillgänglig 
kommun för både Lundabor och besökare, skriver Sydsvenskan. I 
planen finns flera konkreta åtgärder för att skapa delaktighet för 
alla. Till exempel ska fler med funktionsnedsättning få arbete genom 
sociala kooperativ. Dessutom ska viktig information finnas på teck-
enspråk på hemsidan. en annan punkt är teckenspråkstolkning av 
konst och teater.

Skolträff ersatte skolmästerskap
n  Specialpedagogiska skolmyndigheten (SpSM) införde en ny årlig skolträff för lan-
dets fem regionala skolor i slutet av september i år. Skolträffen ersatte de gamla 
skolmästerskapen. 

Anledningen till att skolmästerskapen lades ner var att en utvärdering visade att 
alla elever, föräldrar och skolanställda ville ha kvar skolmästerskapen men att de 
skulle breddas, enligt rektor Roger Holmström på Birgittaskolan i Örebro. en annan 
orsak var även att färre och färre deltog i tävlingarna på senare tid. Tanken med den 
nya årliga skolträffen är att den ska kunna passa alla. 

årets skolträff ägde rum i Örebro. på programmet stod bland annat kajakpadd-
ling, smyckestillverkning och samarbetsövningar. Drygt 200 elever i klass 6-10 kom. 
De fem regionala skolorna är förutom Birgittaskolan, Kristinaskolan i Härnösand, 
Manillaskolan i Stockholm, Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund.

Greger Bååth, Specialpedago-
giska skolmyndigheten.

…begrep-
pet var-

dags tolkning ska 
klargöras och 
regelverket ska 
bli enkelt, förut-
sägbart och lätt-
överskådligt.

”



10

dövas dag

Information och biljetter: tystteater.riksteatern.se 

RIKSTEATERNS TYST TEATER PRESENTERAR

för de minsta
Sagor 

På

TEcKEN-

SPRåK! 
TURNÉPLAN

Oktober
21  Örebro 
23  Norrköping
25  Jönköping
26  Växjö
28  Falkenberg
31  Västerås
 
November
6    Falkenberg
9    Leksand

11  Härnösand
13  Örnsköldsvik
15  Östersund
20  Liverpool 
25  Stockholm
27  Gävle
29  Umeå

December
4   Uppsala
8   Lund

Ur en fantastiskt glittrande kostym kliver prinsessan Gunilla och ger kända 
och älskade sagor liv genom sitt fantasifulla berättande. Vi får möta tre små 
grisar, troll, prinsessor och många andra…

En sagostund på 
teckenspråk för barn  

i åldrarna 4-7 år. 

annonser

När LarsÅke Wikström, allas vår LÅW 
intog scenen på ombudskonferensen på 
fredagen var det första gången på många 
år som han gjorde det som privatperson 
och inte som förbundsordförande. 

Han höll ett föredrag med titeln 
”Dövsamhället i förändring”. Han ledde 
ombuden genom dövhistorien i över en 
timme. Allt landade i en stor fråga – frå
gan om vart vi kommit och vart vi är på 

väg. Svaren var färre än de frågor som dök 
upp. LÅW menade att vi ska lära oss av 
historien. 

Och historien har visat att styrkan i 
decibel styrt hur dövsamhället sett ut. De 
som mätt det har varit läkarna. De har 
haft ett stort inflytande på allmänhetens 
syn på dövheten. Folk har placerats i olika 
fack och dövsamhället har delats upp. 

Frågan som dröjde sig kvar i Jönköping

Ska vi ha kvar Dövas dag?
årets Dövas dag gick av stapeln på elmia i Jönköping den 
24-26 september. en gemytlig och trevlig stämning infann sig 
på lördagen. Men det var ödesmättade diskussioner emellanåt: 
Ska vi ha kvar dövföreningar? Ska vi fortsätta hålla Dövas dag i 
framtiden?

Lars-åke WIkström (LåW) pratade om dövsamhället. u…forts. på nästa sida
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dövas dag

Den tekniska utvecklingen har också på gott och 
ont påverkat dövsamhället mycket. 

– Däremot har antalet teckenspråkiga nog varit 
statiskt under alla år, menar LÅW. Idag finns det 
fler grupper som använder teckenspråk. Det är en 
attitydfråga, menade han. 

– Fram till nu har utgångsläget varit döv lika med 
teckenspråkig. Men det är inte självklart längre. 
Vilka behöver teckenspråk idag?

En attitydförändring kanske behövs hos oss, fun
derade han.

– Idag är hörselskadade mer positiva till tecken
språk och studier har visat att de som kan tecken
språk mår bättre än de hörselskadade som inte kan 
teckenspråk.

– Vi kanske ska ändra utgångsläge idag och an
vända begreppet teckenspråkig mer än tidigare. Vi 
är bara inte vana vid att använda ordet – än.

Dövas dag – en framtida stadskamp?
Nästa dag var det öppen debatt med SDU och SDR i 
spetsen. Moderator var PerThomas Örlegård. Han 
tog upp ett gemensamt tema – föga oväntat. Frågan 
har dryftats förut:

Ska vi ha kvar Dövas dag? 
Frågan är relevant. Men än en gång ställdes fler 

frågor än svar. De konkreta förslagen var få, men 
spännande: 

Petra Örlegård föreslog en stadskamp och Elsa 
Brunemalm mer temainriktade Dövas dagar, även 
om de tidigare varit det. Hon ville också se ombuds
konferensen flyttad till lördagen istället för den tra
ditionsenliga fredagen som vikts för ombuden från 
dövföreningarna. Den gemensamma åsikten var att 
Dövas dag inte har utvecklats särskilt mycket under 
åren.

Begreppet begränsar
Begreppet ”Dövas dag” kanske begränsar. Folk som 
inte är döva och sser devisen ”Dövas dag” kanske 
inte känner sig välkomna. 

– Det kanske ska vara Teckenspråks... eller, ja, 
rent av Dövcihörsel skadades dag? Något som inte 
begränsar, undrade 40årige Martin Olsson som fick 
applåder för sitt första framförande på Dövas dag.

Moderatorn PerThomas Örlegård sammanfatta
de diskussionen.

– Vi ska inte se CI som ett hot utan som en möj
lighet.

Men frågan kvarstår: Dövföreningarna och Dö
vas dag ska räddas. Men hur? 

tExt & Foto: toMaS LaGERGREn 

Vad tycker du? Har du bättre förslag på hur de framti-
da Dövas dag ska se ut? Skicka en insändare till 
redaktionen@dovastidning.se

u… forts. från föreg sida

Gemytlig stund under en kaffepaus.

Malin Rogström, chef för SVT Teckenspråk var där.

petra Örlegård (t.v.) och Hanna Cederström diskuterar Dövas dag.



Döva som skriver bäst tecknar 
också mest levande. Det har kris-
ter Schönström kommit fram till i 
sin doktorsavhandling. Han har 
tittat på hur döva specialskoleele-
ver utvecklar sin tvåspråkighet. 
Krister Schönström doktorerar i ämnet 
svenska som andraspråk för döva vid 
Stockholms universitet. Han har gett ut en 
252 sidor tjock avhandling. I den tar han 
reda på hur svenskinlärningen ser ut för 
döva femte respektive tiondeklassare i 
specialskolan jämfört med hörande som lä
ser svenska som andraspråk. Han forskar 
även kring hur döva elever utvecklar sin 
tvåspråkighet � svenska och teckenspråk. 

– Jag har kommit fram till att döva lär 
sig svensk grammatik på samma sätt som 
för hörande andraspråksinlärare (reds anm: 
t.ex. invandrare). Ett exempel på när de får 
problem är inlärningen av svenskans in
versionsregel*, säger Krister Schönström. 

Amerikansk forskning visar att döva 
behöver ett stabilt och välutvecklat för
staspråk för att kunna lära sig och ut

veckla sitt andraspråk. Det här samban
det har Krister Schönström velat studera 
hos svenska elever. 34 videoberättelser 
och 38 skrivna berättelser samlades där
för in för att jämföras. 

– Det har inte varit lätt att mäta tecken
språksnivåer. Vad är ett gott teckenspråk, 
egentligen? säger Krister Schön ström. 

Ett sätt för Krister Schönström att jäm
föra och mäta var att titta på olika evalue
ringstyper – det är de som avgör om en be
rättelse blir lyckad eller inte. Exem pelvis 
har Krister Schönström kollat på hur de 
inleder respektive avslutar sin berättelse 
och hur de får fram sin poäng med mera. 
En 10 sekunder lång sekvens på tecken
språk har i genomsnitt 2030 tecken. 

– Slutsatsen är att den som skriver 
”bäst” också berättar mest ”levande” på 
teckenspråk, Krister Schönström, . 

I slutet av avhandlingen finns en bilaga 
där man kan läsa elevernas skrivna tex
ter. Nivån på dem varierar stort. 

Vad är ditt recept för att döva ska lyckas 
med att lära sig att skriva korrekt svenska? 

– Det är många faktorer som spelar in. 
Den ena är språkstimulans – får man det i 
hemmet och i skolan? Den andra är moti
vation, och den tredje är om man har yt
terligare funktionsnedsättningar som på
verkar språkinlärningen. Det finns också 
andra faktorer, men de tre som jag nyss 
nämnt kan sägas vara bland de viktigaste, 
säger Krister Schönström. 

Krister Schönström disputerar den 8 
oktober. I Sverige är han den första forska
ren som har gjort en jämförelse mellan 
svenska och teckenspråk när det gäller 
språkinlärning. Han planerar ett nytt 
forskningsprojekt. 

– Jag vill ta reda på hur döva barn med CI 
lär sig svenska, säger Krister Schönström.

niCLaS MaRtinSSon
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språkfrågor

Doktorsavhandling visar:

Rikt teckenspråk ger bra skriftspråk

– Det är ett led i arbetet för att stärka Örebro som 
Europas teckenspråkiga huvudstad, säger Thomas 
LydellOlsen.

Nu när sajten är fri från kommunal regi kan vi 
söka pengar mer fritt, från privata aktörer. Målet är 
att växa ytterligare. I nuläget finns tio länder med i 
Spread the sign. 

– Vi vill ha med så många länder som möjligt, gärna 
hela världens länder, ler Thomas. Nu ska Uganda gå 
med i sajten som första afrikanska land. Men vi kon
centrerar oss på europeiska länder i första hand.

Målet är att sprida och göra teckenspråket till
gängligt i hela Europa. Och idéer finns: Att bilda ett 
stort europeiskt teckenspråksinstitut placerat här i 
Örebro. Thomas ser stora möjligheter.

– Ett stort center med olika gästforskare. Möjlig
heterna till utbyten här är stora och ska bli större. 

Men det ligger lite längre fram i tiden. 
Örebro har utropat sig till Europas teckenspråki

ga huvudstad. Men det är långt kvar, menar Thomas.
– De säger att vi är det. Visst, men vi SKA bli 

Europas huvudstad för döva. Och det är vi i före
ningen som jobbar för det påståendet.

tExt & Foto: toMaS LaGERGREn

Föreningen Europeiskt teckenspråkscenter tar över Spreadthesign.com

Lotta olsson (M) kommunalpolitiker i örebro och thomas Lydell-
olsen som ligger bakom den nybildade föreningen skrev på avta-
let som innebär att domänen Spreadthesign.com förts över från 
kommunen till föreningen.

Thomas Lydell-olsen.

Lotta olsson.

* Inversion–  omvänd ordföljd, som i 
svenskan används i ja/nejfrågor och på
stående och frågesatser som inte börjar 
med subjekt. Ett exempel: ”Köpte hon 
tidningen?”  

turkos – dövas färg?
n  Döva använder gärna hand och öga som symboler. 
Men dessa symboler har redan många olika betydelser. 
Vidare står de andra färgerna, förutom den turkosa, 
också för olika innebörder: till exempel svart för sorg. 
Hur ska de döva och teckenspråket få en färg som är 
unik just för dem? Benedikt J. Feldmann från Tyskland 
vill därför via sin hemsida, tuerkisparade.de, sprida den 
turkosa färgen som dövsamhällets och teckenspråkets 
färg. Turkost står för jämlikhet och stolthet. 



i backspegeln

13

Det går fortfarande för sakta tycker Maggie. Det hon 
efterfrågar är teckenspråkskompetent personal. Hon 
berättar om en kvinna som bodde ute i Adolfsberg. 
Maggie träffade chefen för kvinnans boende. 
– Vi frågade om hon hade teckenspråkig personal 
runt om sig? ”Nej, bara en tjej som städar där en 
gång i veckan”, sa chefen. 

– NEJ! Teckenspråkig personal behövs hela tiden, 
menar Maggie. De anställde en hörselskadad tjej som 
kan teckenspråk. Kvinnan, som avled ifjol var nöjd 
med det. Men det finns många andra som behöver det 
också.

De bor utspridda, de äldre i boenden i stan. 
– En döv boende finns kvar på Brolyckan – tidi

gare var de fem, men de har gått bort. De flesta bor 
ensamma var för sig, berättar Maggie. 

Hon frågade personalen hur de kommunicerade 
med varandra. ”Papper och penna”. Hon blir upprörd.

– Det är allvarligt, teckenspråk behövs även på 
äldre dar.

Hon har gjort studiebesök på bland annat Pilträdet 
i Stockholm och Åkerhus i Göteborg. Det kända sto
ra äldreboendet Gelderhorst i Holland har hon också 
varit på.

– Det var ett härligt ställe!

två väntjänstare räcker inte
När Johnny levde undrade Maggie om de inte kunde 
dra igång ett projekt. Johnny slog bakut: Han ansåg 
att döva hade rätt att få den servicen:

– Kommunen är skyldig oss detta! sa Johnny, be
rättar Maggie.

Den taktiken har inte fungerat. Så Maggie har 
bland annat med Päivi Fredäng, universitetslektor 

på Örebro Universitet återupptagit idén om att dra 
igång ett projekt. Projektidén fick titeln ”Äldreomsorg 
på (tecken)språkiga villkor”.  

Projektansökan till Allmänna arvsfonden hade 
tunga stödbrev av bland annat Sveriges Dövas Pensio
     närs förbund och kommunalrådet Rasmus Persson 
från Centerpartiet (han ansvarar för sociala frågor i 
Örebro kommun).

I september avslogs deras ansökan. 
– Päivi och jag tycker det är ledsamt, men vi ger 

inte upp. Vi ska träffas och diskutera igenom det yt
terligare. 

Många äldre vill idag inte bo på boenden. Anled
ningen är enkel, menar Maggie:

– Det är brist på teckenspråk. 
Även hemtjänsten har brister, menar Maggie. Om 

tio år är pensionärerna fler i Örebro.
– Då vill vi att de ska ha det bra. Det är viktigt för 

döva äldre att vara på samma plats och få kommuni
cera på teckenspråk. Det ger mervärde. Boendet be
höver inte vara åtskilt, man kan dela boendet med 
hörande.

Det nya idag är att Örebro har två döva väntjäns
tare – Yvonne Zackrisson och Elisabet Sevelin. De 
åker runt och pratar och fikar med de äldre och hjäl
per till med olika ärenden. 

– Jag är jätteglad för dom! säger Maggie. 
Men det räcker inte, menar hon.
– Jag är avundsjuk på de andra som har möjlighet 

till äldreboende med den service som de behöver, 
men vi i Örebro då?

– Men – vi ger inte upp, avslutar Maggie Sundström.
Kampen fortsätter, och snart har det gått tio år.

tExt & Foto: toMaS LaGERGREn

Äldrevården har 
stagnerat i Örebro

Dt träffade Maggie Sundström, ordförande i pensionärsföreningen och den som driver Johnnys och de tecken-
språkiga äldres önskan – att få en teckenspråkig äldreomsorg. Föreningen har i dagsläget 58 medlemmar och 
antalet ökar. En anledning är de många 40-talisterna som går i pension. och behovet av någon form av boen-
de/service för äldre döva personer ökar i takt med tillströmningen.

Maggie Sundström, ordförande i 
pensionärsföreningen.

DT skrev i nummer 4-2005 om äldre-
omsorgen för döva i Örebro. Johnny 
Schelander var drivande i frågan. 
Sedan 2001 hade man kämpat för att 
få till någon form av boende, eller 
åtmin stone förbättrad teckenspråks-
miljö för de äldre döva i Örebrotrakten.
Nu har fem år gått och Johnny Sche-
lander gick bort 2008. Vad har hänt 
sedan 2005?

Lennart och Maggie Sundström, två pensionärer som vill ha en bättre service för äldre döva.
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tema: ci och barnen

Många döva har ställt sig frågan: �om jag får ett dövt barn, skulle jag ge det cochleaimplantat (CI)?. 
CI är ett inopererat hörseltekniskt hjälpmedel som gör att döva kan höra och tala i varierande grad. 
Dövas Tidning har träffat två dövfamiljer som gjort olika val. 

Familjen Edhager                    
sa ja till CI:

”Ger bättre 
möjligheter  
i yrkeslivet”
Mona och Peter Edhager var de 
första döva föräldrarna i Sverige 
som bestämde sig för att ge sitt 
döva barn Ci. Då var året 2003. De 
fick arga mejl från döva. Sedan 
dess har de ridit ut stormen och är 
nu nöjda med resultatet hos sin 
dotter, amanda 9 år.
 

Mona och Peter Edhager var med på TV där 
de berättade om sitt beslut att ge dottern 
Amanda CI. Då var hon två år gammal. 
Teveprogrammet väckte starka reaktioner. 
Föräldrarna fick arga mejl från några döva 
tittare som tyckte att de hade förstört döv
kulturen. De struntade i att svara på dem 
utan gick vidare.  

– Anledningen till att vi gav Amanda CI 
var att vi ville att hon skulle få bredare yr
kesmöjligheter och kunna umgås med både 
döva och hörande, säger Peter Edhager.

inte självklart
För honom var beslutet relativt enkelt, men 
inte lika självklart för hustrun Mona. Hon 
hade arbetat i en förskola där döva barn 
med CI gick. Då tyckte hon att talträning
en såg besvärlig ut. Hon var inte heller helt 
positiv till att låta sitt barn bli opererat. 
Peter Edhager tänkte däremot på hur job
bigt det var att vara ensam döv på en ar
betsplats; en upplevelse som han ville att 
Amanda skulle slippa. 

– Jag har själv döva föräldrar och vet 
vilka begränsningar det är med att vara 
döv. Till exempel kan en döv inte välja vil
ket yrke som helst, säger Peter Edhager.  

Det kirurgiska ingreppet blev lyckat. 

Sedan väntade en regelbunden ljud och tal
träning hos CIkliniken vid Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge söder om 
Stockholm. Mona följde med. Amanda 
gjorde stora framsteg. 

– Till våra möten med logopeden hade 
jag tolk. Jag kände mig delaktig och engage
rad. Det kändes kul att satsa på Amandas 
framtid, säger Mona. 

Fördel även hemma
Amanda har en tolvårig storasyster, 
Jennifer, som är hörande. De talar gärna 
till varandra. Men att Jennifer skulle vara 
”lärare”, kom aldrig på tal för föräldrarna. 
Hon skulle bara få vara just barn. Men för
äldrarna hade dock i bakhuvudet att det 
var en fördel att Amanda kunde utnyttja 
sitt CI även hemma. Hon gick först i en 
förskola där döva barn fanns. 

– Vi tyckte att det var för mycket teck
enspråk där. Amanda kunde ju redan teck
enspråk innan. Så vi bestämde oss för att 
låta henne gå till en dagmamma, som bod
de några hus bort, säger Peter. 

Blandade känslor
Både han och Mona hade blandade känslor. 
De tyckte lite synd om Amanda som var 
det enda döva barnet hos dagmamman. 
Samtidigt visste de att hon skulle utveck

las snabbare om hon lärde sig att tala och 
höra med andra hörande. Det gick långt 
över förväntan. 

När Dövas Tidning besöker familjen, 
ligger Amanda i soffan och pratar obehind
rat med sin gudmor i telefon. Hon, som 
numera har dubbla CI, växlar sedan till 
teckenspråk. 

– Nu går jag i tredje klass på Alviksskolan 
(reds anm: en skola där hörselklasser finns 
och där teckenspråk används), säger Aman
da som vill bli lärare. 

Mona säger leende att hon tydligen har 
bra förebilder i skolan. Anledningen till att 
hon och Peter valde Alviksskolan var att 
Amanda skulle få både tal och teckenspråk 
och studera tillsammans med döva och 
hörselskadade elever. 

Både hon och Peter ser ljust på Amandas 
framtid. De känner till drygt tio dövfamil
jer i Sverige som också valt att ge sina döva 
barn CI. På frågan om vad de tycker om att 
döva föräldrar valt bort CI till sina döva 
barn svarar de:

– Vi respekterar deras val. Men hur kom
mer det att gå för döva barn utan CI i sko
lan och i framtiden? Majoriteten döva barn 
får ju CI i dag, säger Mona, och får medhåll 
från Peter.  

tExt oCH Foto: niCLaS MaRtinSSon

Mona och peter edhager med döttrarna Jennifer och Amanda (t.h.).
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Den dag DT är hos familjen har de just varit hos audiologen och 
fått bekräftat att Rebecka också är döv. Det enda som återstår är 
läkarutlåtandet. Ställningstagandet kring CIoperation eller inte 
är i dag en naturlig del för dem som har döva barn.

– Ja, vi har övervägt det. Men vi såg direkt på Kaleb att han var 
döv till sättet. Om han hade förlorat hörseln hade vi nog resonerat 
annorlunda, säger Helen. 

Helen föddes i Estland. Alla i hennes estländska familj är döva. 
Hennes bror, Aivo, har också döva barn, tre till antalet. De är inte 
heller CIopererade. Resten av släkten är hörande. Eftersom Helen 
hör lite själv och hörde någorlunda bra fram till fyra års ålder, var 
det lite svårt för henne att inte ge Kaleb CI. Robert utgår däremot 
från sig själv. Han menar att han föddes döv och har klarat sig bra 
i livet.

– Vi anser att identiteten väger tyngre än CI. Jag kan ju ge det 
jag fått av mina föräldrar under min uppväxt till Kaleb: en identi
tet och ett språk – teckenspråket. 

Om de låter operera barnen blir de beroende av andra, vilket de 
inte vill bli.

– Jag menar... talträning och åter talträning. Vi får lämna bar
nen till logopeder och olika experter hela tiden tills de blir ”nor
mala” och låta farfar och farmor, som är hörande, ta hand om 
talträningen hemma? Det går ju inte, menar Robert.

Rädd för riskerna
Helen håller i Rebecka och funderar kring riskerna med CI. Helen 
och Robert fick inget svar när de frågade läkarna på hörsel och 
dövverksamheten om vilka nackdelar CI hade. 

– En operation innebär ju alltid risker, menar Helen. 
Hon har svårt att tänka sig att lämna bort Rebecka, ett späd

barn, på en omfattande operation. Det skrämmer henne. Om opera

alla i örebrofamiljen Lindell är döva. Föräldrarna har 
valt att inte operera in Ci på barnen, Rebecka 3 måna-
der och kaleb 2 år. De tycker att identiteten som döv 
väger tyngst och att språket är det centrala, inte hör-
seln.

Familjen Lindell valde bort CI :

”Identiteten väger 
tyngre än CI”

ny sorts cochleaimplantat testat  
i Storbritannien 
n Historia skrevs i Storbritannien i slutet av augusti. en döv 44-årig kvinna 
var först med att få ett enda cochleaimplantat (CI) som skulle ge henne 
möjlighet att höra ljud i båda öronen. Den ena sladden gick in i hennes 
ena inneröra, och den andra sladden gick under skalpen från det enda 
implantatet till hennes andra öra. om resultatet visar sig vara lyckat kan 
det leda till kostnadsbesparingar då ett implantat räcker istället för dubbla 
CI-apparater, skriver press Association. 

 tionen inte varit så stor och om det hade funnits någon annan 
mildare metod, hade hon varit mer tillmötesgående, tror hon.

Kaleb går på Kattungen, en förskola med teckenspråksprofil. 
Språkutvecklingen är god, och allt annat går bra, berättar Helen. 
Hon är trött på synen på dövhet.

– Dövhet är inte ett handikapp utan det är en identitet. Och 
teckenspråket är något fint.

I Örebro finns det, förutom Kaleb, fyra eller fem döva barn i 
hans ålder som inte har CI. Föräldrarna vill se en undervisning 
som separerar talad svenska och teckenspråk. 

– Jag vill inte se ”tecknad svenska”, säger Robert.
Kaleb leker på golvet med legobitar. Rebecka ligger snällt på 
Roberts knän och tittar storögt på allt och alla, som alla barn i 
den åldern gör. Om framtiden är det att svårt sia, med CI eller 
utan. Både Helen och Robert är övertygade om att teckensprå
ket behövs även i framtiden. De som har CI behöver ju också 
teckenspråk, menar Helen. Robert håller med:

– Vi hoppas att båda barnen får ett normalt liv. Och vi vill ge 
barnen allt vi har. Allt beror på omgivningen. Framtiden ser ljus 
ut om du tar dig an den med positiva ögon och på rätt sätt.

Språk är tryggheten – inte Ci
Helen tycker att situationen för döva barn i Sverige är bättre än 
i Estland. Här får barnen åtminstone teckenspråk i större ut
sträckning än där.

– Där opereras nästan alla och synen på teckenspråk är inte 
bra. Jag är orolig för hur det går för dessa barn. Hur mår de se
dan?

Helen och Robert tycker att språkperspektivet tappats bort i 
debatten om CI. Helen har en vän i Estland som är gift med en 
indier. De pratar svenska hemma och barnen talar hindu med 
pappa och estländska med mamma.

– Det funkar för barnen vet vad som är vad. Inget barn har 
farit illa med flera språk samtidigt. Och teckenspråket är ett 
språk som alla andra. Barn förstår mer än vi tror. Därför är teck
enspråk nödvändigt – med eller utan CI.

tExt oCH Foto: toMaS LaGERGREn

Robert och Helen Lindell med barnen Kaleb och minstingen Rebecka.
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Krister Schönström började redan som nio
åring lyssna på musik. Han blev fängslad av 
alla de coola hårdrockband som hade spel
ningar på TV. Genom att känna på teveap
paraten kunde han följa deras takt. Hans 
föräldrar såg hur hängiven han var. Därför 
köpte de en stereo till honom. 

– De brukade alltid uppmuntra mig. 
Senare fick jag också trummor av dem som 
jag kunde hålla på med i källaren i vår villa, 
säger Krister Schönström.  

Att vara själv på bottenplanet med små 
fönster, kändes det inte ensamt? Nej, inte 
för Krister. Däremot upplevde han att han 
var lite speciell i dövskolan Manillaskolan i 
Stockholm. Han var fascinerad av sina ido
lers stil och ville därför klä sig som dem. På 
1990talet hade han till exempel hiphopklä
der med säckiga byxor och stora halskedjor 
i guld. Kristers skolkamrater var dock inte 
helt ointresserade av musik. De gillade 
Michael Jackson och övade gärna på att här
ma hans ”Moonwalk”nummer. 

När Krister var i gymnasieåldern började 

han gå på konserter och hade både döva och 
hörselskadade vänner som också var musik
intresserade. De pratade bland annat om 
vilka högtalare som var bäst på att ge ifrån 
sig vibrationer. 

– Musik betyder avkoppling, kultur och 
livsstil för mig. Jag får ta del av olika bud
skap, säger Krister Schönström, som dock 
inte är lika lättpåverkad av budskapen i dag 
som när han var yngre och inte alltid visste 
vad han ville.   

1996 besökte han den berömda Roskilde
festivalen i Danmark. Han tycktes vara den 
enda döva där. En kompis och han sov i tält 
och slapp turligt nog vada i leran då vädret 
var fint. Ett oförgömligt minne har han där
ifrån: han gick förbi en gatuförsäljare som 
sålde trummor. Då satte han sig bredvid 
honom och började trumma tillsammans 
med honom. Folk flockades kring dem. 

– Jag tog säkert död på en del fördomar 
om döva, säger Krister leende. 

Han träffade Karolina i gymnasiet som 
även hon är musikintresserad. Nu är de gif

ta och har barn. Krister är i en annan fas i 
livet nu och lyssnar därför inte lika mycket 
på musik. En sak som påverkar: de bor i lä
genhet. Därför vill Krister inte störa sina 
grannar när han har hög bas. 

– Jag drömmer om en apparat som gör att 
jag kan ta del av vibrationerna, utan att jag 
stör andra. 

Krister gläds åt den enorma tekniska ut
veckling som skett. DVD och Youtube gör 
att han kan se textade musikvideor. 
Tidigare kunde han bara läsa låttexter som 
fanns med i CDskivomslagen. Han lyssnar 
även gärna på musik när han kör bilen. Då 
är basen hög. Han säger sig vara en allätare 
avseende musiksmak men lite med särskild 
tonvikt på funk. Funk ger enligt honom 
skön rytm och har lite av allt. 

Är det konstigt att döva lyssnar på mu-
sik?

– Ja, dövhet och musik hör egentligen 
inte ihop. Det är trist om man säger att döva 
inte ska lyssna på musik och att alla ska 
vara likadana. Just därför är det bra med 
kontraster. 

tExt oCH Foto: niCLaS MaRtinSSon

Lästips: Krister Schönström har skrivit en avhand-
ling om dövas tvåspråkighetsutveckling. Se sid 12. 

Musiktidningen okej var en vanlig syn i krister Schönströms pojkrum. 
Han var faktiskt mer intresserad av tonkonst än sin hörande storebror. i 
dag tackar han de tekniska framstegen som gjort att han lättare än 
någonsin kan njuta av musiken. 

MUSik är väl ingenting 
för döva öron, eller? DT 
har träffat två personer 
som brutit mark: Den ena 
är döv och spelade trum-
mor på Roskilde festivalen. 
Den andra är hörande och 
sjunger på teckenspråk. 
Både Krister och Helena 
tycker att musi-
ken ger en extra 
dimension. 

Musik är mer än vibration för Krister

Krister Schönström håller gärna i datorskärmen för att känna av basen. Här kollar han på Queen ”Radio Ga Ga” på Youtube. 

musik för döva öron
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när teckenspråksartisten Helena Wästborn såg 
tommy Fransson uppträda på Dövas dag i örebro förra 
millenniet blev hon fast och kontaktade tommy. De 
bildade gruppen the Signs, idag mest känd för att 
direkttolka melodifestivalen.
Helena är i grunden teckenspråkstolk. Men i dagsläget jobbar hon 
på SPSM* som projektassistent och frilansar som tolk. Men hon 
har något som hon brinner för – musik på teckenspråk. Tolkning 
är inte bara ord för henne. Det är också gestaltning. 

– Innehållet ska fram, så jag iklär mig den person jag tolkar. 
Därför är det nog inte så konstigt att jag gillar att framföra musik 
på teckenspråk.

När hon lyssnar och läser låten får hon en känsla och det är uti
från den känslan hon förmedlar låten. Några döva kanske reagerar 
på det – de vill att vi ska tolka låten exakt. Men som artist har jag 
större frihet att göra texten till min. En låttext är som poesi och 
alla tolkar poesi olika, menar hon:

– Vi gestaltar och tolkar låten. Man kan säga att vi gör covers på 
teckenspråk. Precis som när man översätter engelska låtar till 
svenska blir det inte exakt samma sak, men vi behåller kvar bud
skapet i låten.

En extra dimension
När de översätter och tolkar en låt berättar hon att Tommy och 
hon jobbar lite olika

– Tommy är mer ”döv” än jag, ler hon innan hon fortsätter. Han 
jobbar med musiken i huvudet. Jag jobbar mer med takten och 
översätter på papper.

Hur de jobbar kan bero på målgruppen. Som på melodifestivalen 
där alla artister har olika låtar och det inte finns någon röd tråd.

Sedan finns det uppträdande som temadagar, shower, där alla 
låtar hör ihop. Då är det viktigt att hitta det gemensamma budska
pet i låtarna. 

Det som är fantastiskt med musik på teckenspråk ihop med  
riktig musik är att alla i publiken kan ta del av budskapet, menar 
hon:

– Döva får en version, de hörande en annan. Teckenspråkiga 
hörande kan ta till sig båda. Teckenspråket ger en extra dimen
sion. Och hörande som aldrig sett teckenspråk förut brukar få ett 
starkt intryck då.

Planer finns på att bilda eget. Då ska både artisteri och tolkning 
erbjudas. Hon ser en framtid i teckenspråksartisteriet. Efter melo
difestivalen fick Tommy och hon en agent, Jan Sparby på Ave
produktion, som fixar uppdrag åt dem. 

Den som vill börja göra musik på teckenspråk råder Helena att 
börja hitta någon låt som man är nära sammanknuten till.

– Det syns direkt om det inte är någon låt du gillar rakt av. 
Hitta också en genre som passar dig. Hip hop, R´n´b och så vidare. 
Och träna till musiken/takten/basen och lära dig låten utantill.

– Det kräver mycket träning. Du ska komma ihåg koreografin. 
Varje tecken ska sitta precis. Röra på händerna på ett visst sätt – 
tänka på vad du vill förmedla, inte teckna som vanligt.

Musik är för henne att må bra. Helena har dansat i hela sitt liv. 
Hon dansar med sina två döttrar hemma. 

– Utan musik skulle mitt liv vara fattigare. Därför är jag glad att 
kunna koppla ihop två världar. Det ger en extra dimension, som 
sagt. LÅW* sa till mig en gång efter ett uppträdande i Leksand – 
”The Signs förenar det bästa av två världar”.

Hon lyssnar på Eurotechno. Bland favoritartisterna är Kylie 
Minogue och Pink. 

– Jag älskar också hårdrock. Och Bruce Springsteen, ”The Boss”. 
Jag är allätare.

Vad händer den närmaste tiden?
– Jag hoppas på att få jobba mer med musik på teckenspråk, 

bland annat att få fler uppdrag i SVTs webbTV och få in en fot i 
större sammanhang. Jag är så tacksam för att jag kan hålla på med 
det!

När vi går ut för att ta bilder letar vi någon lämplig plats att fo
tografera på. Det är fint höstväder ute, de sista dagarna då solen 
värmer skinnet. Plötsligt hittar Helena en något skymd scen. Vi 
går dit och fotograferar. Hon utbrister:

– Jag hittar alltid en scen! säger hon och skrattar.
Är man artist, så är man.

tExt & Foto: toMaS LaGERGREn

*SPSM – Specialpeda gogiska skolmyndigheten

*LÅW – LarsÅke Wikström, SDRs förre ordförande

Helena Westbom, teckenspråksartist

Helena Wästborn, teckenspråksartist:

”Livet blir fattigt 
utan musik”
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1 Varför vill ni ta reda på hur teckenspråket är 
representerat i hjärnan?

– Det finns flera skäl. Dels kan vi jämföra med det 
talade språket eller det skrivna språket för att få mer 
kunskap om hur språket fungerar. Dels kan vi få en 
bättre förståelse för hur andra förmågor såsom syn, 
tänkande och minne relaterar till teckenspråk.

2 Hur går forskningen till?
– Vi genomför experiment där deltagarna gör 

enkla uppgifter som är kopplade till tänkande och 
minne. Till exempel visar vi videofilmer på någon 
som teckna. Man får avgöra om tecknet har en viss 
handform. Ibland mäter vi bara beteende, till exem
pel om man svarar rätt och hur lång tid man tar på 
sig att svara. Ibland mäter vi också hjärnaktiviteten 
under tiden man genomför uppgiften. Då ligger del
tagaren i en magnetkamera.

3 Varför vill ni ha just tre olika försöksperson-
grupper: döva som har döva föräldrar, hörande 

som använder teckenspråk, och hörande som inte 
använder teckenspråk?

– Genom att jämföra likheter och skillnader i bete
ende och hjärnaktivitet hos dessa tre grupper så kan 
vi avgöra vilka fenomen som beror på dövhet och 
vilka som beror på teckenspråk. Vår forskning är be

roende av att enskilda individer är villiga att delta. 
Särskilt personer med teckenspråk som modersmål 
är välkomna att höra av sig till oss.

 4 Hur mycket vet ni hittills?
– Det händer mycket på den internationella 

forskningsfronten. Vi vet att teckenspråkets repre
sentation i hjärnan liknar representationen för det 
talade språket. Detta gäller inte bara i stort utan även 
när det gäller språkets delkomponenter som fonologi 
(språkets struktur) och semantik (betydelse). Minne 
för teckenspråk verkar också likna minnet för det 
talade språket. Det finns dock en del skillnader mel
lan språken som vi håller på att forska vidare om.

5 Hur unikt är ert forskningsprojekt? 
– Vårt projekt är världsunikt i och med att det 

jämför teckenspråk över språkgränser.

6 Vad hoppas ni kunna bidra med till omvärl-
den?

– En bättre förståelse för språk i allmänhet som grund 
för tänkande och kommunikation, och en bättre för
ståelse för teckenspråk i synnerhet och dess särskil
da koppling till den visuella modaliteten (talarens 
omdöme om skeendet). 

tExt oCH Foto: niCLaS MaRtinSSon

… till Mary Rudner som är studierektor för Head, en forskarskola inom dövhet och hörselhandikapp 
vid Linköpings universitet. Nu driver hon, tillsammans med forskare från sin arbetsplats och två uni-
versitet i Storbritannien, ett världsunikt projekt. De ska undersöka hur teckenspråket är representerat 
i hjärnan. om cirka två år beräknas projektet vara klart. 

”Vi kollar vad som händer i hjärnan”

Vi vet att 
tecken-

språkets re-
presentation i 
hjär nan liknar 
representatio-
nen för det ta-
lade språket. 

”

Åsa Henningsson från Piteå är själv döv och har döva 
föräldrar. Därför ses hon som extra intressant av Mary 
Rudner och hennes forskarkollegor. 
I september var åsa en av de utvalda försökspersonerna som 
fick åka till London för att göra tester. ett var att testas i en 
magnetkamera.

– Det var en intressant upplevelse, berättar hon.
 en liten TV-apparat fanns inne i tunneln. åsa, som var i 

liggställning, fick inte röra på huvudet för att kunna se skär-
men som stod lodrätt. Därför sattes en fästanordning med 
två speglar på hennes huvud, som reflekterade skärmens 
innehåll. 

Hon fick se ett antal olika handformer och tecken. Varje 
gång hon t.ex. såg handformen A i olika vinklar, skulle hon 

trycka på en knapp. Dessutom fanns en kamera som filmade 
vad hon bokstaverade så att tolken som satt i kontrollrummet 
kunde kommunicera med henne.

 – Jag kände mig trygg, säger åsa.
 ett annat test handlade om logistik. Hon fick sätta sam-

man olika klossar och figurer. 
Hörseltestet var en annan del i undersökningen och åsa 

minns hur integritetskränkande hon tyckte det var när hör-
selvårdspersonalen satte hörlurar på henne. Den här gången, 
i London, fick hon ta på sig dem själv.

 – Jag blev faktiskt glad, säger åsa, som hoppas att forsk-
ningen bekräftar det hon och andra alltid sagt: hur viktigt det 
är att döva barn får lära sig teckenspråk så tidigt som möjligt.

   tExt oCH Foto: niCLaS MaRtinSSon

Åsa ställde upp som försöksperson:

”Hoppas forskningen visar vikten av tidig teckenspråksinlärning”

Mary Rudner, Linköpings uni-
versitet.

åsa Henningsson.
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    svt teckenspråk

Theresa och Nyaaba blir intervjuade av elisabeth Ulfsparre och filmade 
av Tommy eriksson. 

på sin bröllopsresa besökte paret Mole Nationalpark, Ghanas största 
orörda vildmark.

Nyaaba Sulemana och Theresa 
Rönnholm Sulemana, vigda och 
välsignande av imamen. 

på bröllopets tredje dag samlas 
alla släktingar, vänner och gran-
nar för att se när Theresa delar 
ut vatten enligt traditionell sed. 

Theresa Rönnholm arbetade som volontär i en döv
skola i Ghana. I staden Mampong träffade hon Nyaaba 
Sulemana. När hennes hemfärd till Sverige nalkades 
förstod hon att hon höll på att bli kär i honom. Då 
ställdes hon inför en svår situation där hon antingen 
skulle tillåta sig själv att bli kär i honom och se vad 
som hände eller strunta i honom och åka hem.  

– Om jag bestämde mig för att inte satsa på honom 
skulle jag ångra mig oerhört bittert när jag var till
baka i Sverige, säger Theresa.  

Innan hon flög i nordlig riktning hade de bara va
rit tillsammans i drygt en månad. Ändå bestämde de 
sig för att gifta sig med varandra. Båda kände verkli
gen att de var som gjorda för varandra. En annan an
ledning till att allt gick så fort var att paret ville bo i 
Sverige. Om Nyaaba skulle få uppehållstillstånd 
måste han och Theresa intyga att de hade samman
bott en längre tid, vilket de inte hade varit. Då hade 
de bara ett val: att bli vigda.

– Jag kunde egentligen gärna bo med Nyaaba i 
Ghana. Men han längtade efter att se något nytt. 
Han hade aldrig varit utanför sitt hemland, säger 
Theresa. 

omvänd roll
Hösten 2008 vikarierade Theresa som reporter på 
Perspektiv. Hon var angelägen om att redaktionen 
skulle göra ”skitbra program”, som hon själv uttryck
er det. Redaktionen hade bestämt sig för att syssla 
allt mer med dokumentärt berättande. Theresa såg 
vilken oerhörd potential serien ”Kärlek utan grän
ser” hade. Vad sägs om följande ingredienser: hur går 
det för Theresa, som kommer från ett land med krist
na värderingar, att gifta sig med en muslimsk man? 
Vad tycker hennes svenska familj om hennes beslut? 
Hur upplever Nyaaba sin klassresa från det fattiga 

Ghana till det rika Sverige? Han har till exempel 
aldrig haft ett eget badrum.

I journalistsfären finns en princip: journalister 
ska inte framhäva sig själva utan låta andra komma 
till tals. Nu skulle Theresa, som under hösten 2008 
var reporter, själv vara en av huvudpersonerna i ”Kär
lek utan gränser”. 

– Storyn var för bra för att vi skulle strunta i att 
följa henne bara för att hon tidigare synts i rutan, sä
ger Tinna Edlund, producent på SVT Teckenspråk. 

Ett av de andra skälen till att Perspektiv valde att 
göra serien var att Theresa redan hade gjort två doku
mentärer om sitt liv som volontär i Ghana. Hon vis
ste enligt Tinna Edlund hur bra TV gjordes och kun
de hantera kameror på egen hand när SVT inte var på 
plats i Ghana.

Stigande dramatisering
Dövas Tidning har fått en förhandstitt på de fem för
sta delarna av serien, som sänds med start 12 okto
ber. Som tittare känner man igen mycket av det som 
är typiskt TVvärlden: stigande dramatisering och 
rörlig kartgrafik med mera. Men också mycket är an
norlunda jämfört med det Perspektiv tidigare produ
cerat. Ett exempel är när hörande intervjupersoner 
pratar. Då teckenspråkstolkas de inte utan textsätts 
– detta enligt producenten Tinna Edlund för att få 
bättre flyt i berättelsen och bilderna. 

De resterande avsnitten sänds i vår och handlar 
bland annat om Nyaabas flytt till Sverige.

– Den första tiden i Sverige var jobbig för både ho
nom och mig. Han hade en fruktansvärd hemläng
tan, och jag var inte bara hans fru utan också mam
ma och lärare, säger Theresa. 

tExt: niCLaS MaRtinSSon

Foto: SVt tECkEnSPRÅk/Linnéa EnGBERG-HEnRiCSSon

Perspektiv storsatsar på ny dokumentär:

Kärlek utan gränser
Dokumentärserien ”kärlek utan gränser” är SVt-programmet Perspektivs största sats-
ning någonsin. tittarna får i nio delar följa ett par bestående av en svensk kvinna och en 
ghanansk man. De gifter sig först i Ghana och bor sedan tillsammans i Sverige. Den stän-
diga cliffhangern* är om de klarar alla prövningar som väntar dem. 

* Cliffhanger – ett fil
miskt fackuttryck på 
engelska. I en series 
slutscen får publiken till 
exempel se en man 
hänga från en klippa. 
Överlever han? Man får 
ge sig till tåls och vänta 
på att få svaret i nästa 
avsnitt. Därav ordet 
cliffhanger. 

tiPS: perspektiv kommer att 
lägga ut extramaterial i sam-
band med sändningen av 
”Kärlek utan gränser” på sin 
hemsida: svt.se/perspektiv.

Nyaaba och Theresa i kuststaden 
Fetteh. Första gången som 
Nyaaba ser havet filmas av SVT-
fotografen Tommy eriksson 
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i Skövde, på dagcentret vid käppalundsgärdet fyllde Greta 
Carlsson 100, en vecka efter Gullan Rylander. Ett tjugotal andra 
personer firade henne på hemmet. Det bjöds på tårta och blom-
mor. Mitt i smeten hittar jag Greta som för dagen är klädd i lila. 

När DT frågar Greta om hur det känns att fylla 100 kommer det ett leende.
– Oj, oj… tyst! Sedan ler hon busigt.
Greta har bott på Käppalundsgärdet sedan 2004 med 80 andra äldre. Hon är 

nöjd. 
– Jag bor bra, ja, säger Greta.
Barbro Fröjd, väntjänstare i Skara stift är med vid firandet. Hon berättar att 

hon är den enda som brukar hälsa på. Greta fick inga barn och enligt henne själv 
fick brodern inga barn heller, så inga anhöriga kom och gratulerade.

”Ödets lotter faller olika. en dövs väg är ofta törnbeströdd, idealitet skyms ofta av felsteg och neder-
lag men lockar alltjämt till ett meningsfullt liv.” 
orden är sagda av dövidrottsprofilen och legendaren osvald Dahl gren, född 1911, död 2003. Han 
hade ett meningsfullt liv. Han skulle ha blivit 100 år nästa år. DT har träffat två döva damer som båda 
haft ett långt och meningsfullt liv – båda fyllde 100 i september, med bara en veckas mellanrum: 
Gunhild Rylander och Greta Carlsson. Det var två helt vitt skilda firanden.

På Frökindsgården bor 100-åriga Gunhild 
Rylander. Dt var med på firandet. Det var 
ett familjärt firande med de äldre släkting-
arna och döttrarna Margareta, Ros-Marie, 
Gull-Britt. De yngre, det vill säga sju barn-
barn och femton barnbarnsbarn (!) kom 
dagen efter Dt:s besök.

Även några döva var med på firandet. När jag hälsar 
på Gunhild sitter hon uppklädd i sin folkdräkt och 
plirar med ögonen. Synen är inte vad den var en 
gång, men blicken är klar. Hon verkar inte fatta att 
hon blivit 100 år. Det beror inte på ålderdemens eller 
något liknande utan för att det är just svårt att för
stå. Frågan är given:

Hur känns det att fylla 100?
Gunhild blinkar några gånger, känner efter och 

skakar på huvudet.
– Tiden går så fort!
Vi skrattar lite, hon och jag. Mest för att 100 år är 

länge men ändå inte. Tiden är förgänglig. Det är ett 
tecken på att vi människor kan minnas, men tiden, 
det är här och nu.

– Men det känns bra, tillägger hon.
Gullan, som hon kallas, föddes 1910 i Falköping 

som fjärde barnet av sju. Föräldrarna drev Claessons 
charkuteri som senare togs över av Gullans bröder 
Arne och Simon Claesson, idag 98 respektive 91 år. 
Hon började på Väner skolan 1918 och gick där i åtta 

år. Samma år åkte hon på spanska sju
kan som många dog av, men hon kla
rade sig. Året därpå åkte hon på schar
lakansfeber och tvingades ligga på 
sjukhus. 

– Det var hemskt, vi låg på golvet 
och bara spydde och spydde, berättar 
Gullan om den spanska sjukan.

Efter skolan återvände hon till 
Falköping och började jobba som söm
merska, något som gått i arv – många 
kvinnor i släkten har varit söm
merskor, bland annat hennes mamma.

1931 gifte hon sig med Olof Rylander 
(död 1982). De fick tre döttrar. Makarna 
var aktiva i Falköpings dövas förening.

– Det var några år, ja. Jag slutade 
vara medlem i SDR när dövföreningen 

lades ned, berättar hon. 
En av anledningarna till att Gullan 

levt så länge är ett sunt leverne, fram
håller hon – husmorsgymnastik gick 
hon t.ex. på fram till 88 års ålder.

– Jag har levt nyttigt. Cigaretter? 
Nä, nä inte alls.

Hon har varit en glad prick genom 
hela livet enligt vad DT erfar. Dottern 
Margareta som bor i Åsarp är hos hen
ne två till tre gånger i veckan. För tre 
år sedan flyttade Gullan in på ett hem 
i Åsarp och för tre månader sedan flyt
tade hon till ett nytt hem – Frö kinds
gården. Och hon trivs. 

– Personalen är bra, jag behöver inte 
oroa mig. 

tExt & Foto: toMaS LaGERGREn

100 år – en 
blinkning

Greta Carlsson i Skövde fyllde 100 år

u



21

vardagsbilder

Dagen innan Dts besök visade valresulta-
tet att Sverigedemokraterna kom in i riks-
dagen. Ändå var stämningen på topp i 
Svenska/teckenspråk för invandrare-sko-
lan i Huddinge söder om Stockholm. 
Deltagarna hade alltid nära till skratt. 

Valaffischerna fanns kvar i korridorerna. En av dem 
var från Sverigedemokraterna. Alla deltagare var för
färade över deras intåg i riksdagen. Bortsett från det 
gick flera av dem med stolthet och röstade för första 
gången i sitt liv. 

– Vi har pratat mycket om demokrati på sistone 
och uppmanat dem att vara med och påverka, säger 
Ylva Björklund, en av Teckenspråk för invandrare 
(TFI)lärarna.

De 16 deltagarna är indelade i små grupper bero
ende på hur mycket de kan läsa, skriva och teckna. 
Shanty Mohanathas är från Sri Lanka. Innan hon 
kom till Sverige hade hon aldrig gått i skolan och 
aldrig lärt sig teckenspråk. 

– Jag läste lite på min mammas läppar, men inte 
mer, säger Shanty. 

En av hennes klasskamrater, Jakub Kurzyna, har 
en helt annan bakgrund. I Polen läste han till peda
gog på universitetsnivå. Han valde att flytta till 
Sverige på grund av att hans hemland diskriminera
de homosexuella. 

– Jag vill jobba som lärare för döva barn. Först 
måste min svenska bli så bra att jag kan plugga vi
dare, säger Jakub.

De andra kommer från Afghanistan, Irak, Iran, 
Rumänien och Thailand. Förutom teckenspråk får 
de också lära sig att läsa och skriva på svenska, och 
för några även matte. 

Vad är skillnaden mellan TFI och SFI?
– Man kan säga att TFI ger eleverna verktyg för 

att kunna kommunicera och nyckeln till att lära sig 
SFI och andra ämnen. Vi besöker gärna olika ställen, 
till exempel en mataffär, för att de ska få konkreta 
exempel på hur man tecknar olika saker, säger Ylva 
Björklund, TFIlärare. 

tExt oCH Foto: niCLaS MaRtinSSon

TFI – skola med internationell atmosfär

Shanty Mohanthas, Jakub Kurzyna, Constanin Dumitru och Raghad Aledani har rast. enligt TFI-läraren Ylva 
Björklund är klassen fantastisk. Trots att alla har olika bakgrunder – religion, kultur och språk – fungerar de 
väl ihop och respekterar varandra. ”en sak förenar dem: dövideniteten”, säger hon. 

en av de två TFI-lärarna, Jörgen Florin, har lektion med Constantin 
Dumitru och Jakub Kurzyna. De pratar om det kommande Dövas dag-
arrangemanget i Jönköping. ”Vårt uppdrag är inte bara att undervisa 
utan också berätta om dövkultur och vad det finns för utbud för döva i 
Sverige med mera”, säger Jörgen Florin. 

Shanty Mohanthas från Sri Lanka 
och Maree Abdullah Amri från 
Afghanistan lyssnar på sin ena 
TFI-lärare, Ylva Björklund, som  
håller lektion i geografi. 

– Men hon har ett gott och glatt humör. Hon är lurig, säger en 
i personalen i förbigående.

Då och då försvinner Greta i dimman. Hon är glad och pigg. 
Men huvudet är inte alltid med. Hon känner inte igen sin make 
på bröllopsfotot. Det är hennes verklighet, efter 100 år i livet. 
Åldern har tagit ut sin rätt. 

En i personalen kommer förbi med sitt barnbarn, Alice, 1 år 
och därmed hela 99 år yngre än Greta. Hon tittar storögt på 
Greta, som utbrister ”Oj vad söt!”. Och vinkar till Alice. 

Plötsligt dyker det upp en dam, Ingrid Frössling – en avlägsen 

släkting. Greta ser frågande ut. Hon känner inte alls igen henne. 
En brorsdotter till Greta visade det sig. Hon är den enda anhöriga 
och visste inte mycket om Greta mer än att hon och hennes 
make Valter var jättesnälla mot henne när hon var liten. 

I Gretas lägenhet ligger ett brev från kung Carl XVI Gustaf 
och drottning Silvia med en gratulationshälsning på hennes 100 
årsdag. Inte heller dem känner hon igen. Men vad gör det? Hon är 
lika glad ändå – hon har ju ändå fyllt 100 år.

tExt & Foto: toMaS LaGERGREn

u…forts. från föreg. sida

Fakta
SFI och TFI för teckenspråkiga och döva finns på sex ställen runt om i landet: Malmö 
(7 deltagare), Göteborg (6), Örebro (5), Huddinge (16), Västanviks folkhögskola (10) 
och Stockholm (som dock endast tar emot elever från kommunen Stockholms stad – 
totalt 8 elever). Tre av dem säger sig ha både SFI och TFI. De andra undervisar också i 
teckenspråk trots att de ”bara” erbjuder SFI. 
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Rapport från förbundet

Skolfrågor, Manilla och rättspsykiatri

Har du något att tipsa om? kontakta redaktionen@dovastidning.se.

nytt från förbund och förening

SDRs förbundsstyrelse hade ett tvådagarsmöte den 17 – 18 september.  
Här följer några av diskussionerna och besluten:

Skolfrågor

n SKoLFRåGoR äR MYCKeT aktuella just nu. Utredningen om 
”Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans mål
grupp” syftar till att utreda bland annat om döva och hörselska
dade elever ska kunna gå i den kommunala skolan hemmavid, och 
några dagar i veckan i specialskolan, dvs flexibel skolgång. 

Inom dövorganisationerna diskuteras mycket om specialsko
lans framtid och det finns en samsyn på att specialskolan måste 
förändras i takt med att målgruppen förändras. Allt fler hörselska
dade som vill använda teckenspråk och allt fler döva med CI som 
behöver teckenspråk gör att reglerna för vilka som ska kunna få 
lära sig teckenspråk måste förändras. 

SDR kommer att samarbeta med DHB*, HRF* och ungdomsor
ganisationerna om ett gemensamt remissvar. SDR poängterar vik
ten av att teckenspråk måste finnas att tillgå för alla döva och 
hörselskadade elever, oavsett skolform. SDR ska agera för barnens 
bästa, för en god skola.

Manillaskolan
n STYReLSeN KoNSTATeRAR att det är sorgligt att en 200 år gam
mal skoltradition snart är över, samtidigt som vi är medvetna om 
att det behövs en förändring. Men eftersom SDR upplever att vi 
blev tagna på sängen av beslutet, så kommer vi att påtala för SPSM 
att vi anser att de skulle ha involverat SDR i diskussionerna och 
inte fattat beslut över huvudet på oss. Vår uppfattning är att det 
ska vara självklart att döva är med i alla sammanhang och hela 
vägen där frågor som är av stor betydelse för oss hanteras.

SDR stödjer SDFs uttalande, bl a att staten snarast bör inleda en 
dialog med berörda organisationer om vad Manilla kommer att 
användas till i framtiden, och att det är otänkbart att Manilla i 
framtiden används i en verksamhet utan stark förankring till det 
dövrelaterade området.

SDR kommer också att bjuda in SPSM* och regioncheferna till 
en dialog, för att undvika att liknande situationer uppstår i fram
tiden. 

Den 29 september ordnar SDF ett möte om Manillaskolan. 
SDRs ordförande Ragnar Veer deltar. Tomas Hedberg represente
rar SDHS* och kommer att prata om det historiska värdet. 

En arbetsgrupp som arbetar för att Manillaskolan ska bli mu
seum har inbjudit till möte den 22 oktober. SDR kommer att delta 
i mötet och i processen som förhoppningsvis leder till att 
Manillaskolan blir ett museum för dövas och andra handikapp
organisationers historia. 

Rättspsykiatrisk konferens

n  SDR HAR DeLTAGIT i en konferens på Socialstyrelsen om rätts
psykiatrisk vård för döva. Ragnar Veer redogjorde för SDRs mål 
och Svenne Malmström höll ett omskakande föredrag om hur det 
är ställt med rättspsykiatrisk vård för döva.  Publiken blev mycket 
berörd av föredragningen, eftersom det inte var känt att det var så 
illa för döva med psykiska besvär. Socialstyrelsen kommer nu att 
gå igenom vart och ett av fallen för att se vad som kunde och borde 
ha gjorts annorlunda. 

Bortom fagert tal – om diskriminering
n  ReMISSeN Bortom fagert tal som handlar om diskriminering på 
grund av funktionshinder, ska besvaras i mitten av november. Vi 
upplever att det är en otydlig och ganska svag skrivning när det 
gäller diskriminering, bl a uttrycket skälig rätt till ersättning. 
Hur är det med döva som inte får info på teckenspråk, är inte det 
diskriminerande? 

tolkutredningen
n DIReKTIVeN TILL den efterlängtade tolkutredningen har nu pre
senterats, och styrelsen upplever att det är ett mycket bra under
lag, som har fått med de flesta aspekter som vi har efterfrågat. SDR 
ska ordna ett seminarium om tolkutredningen efter jul och bjuda 
in övriga dövorganisationer.  Remissvar ska vara inne i november 
2011. 

nya styrelseledamöter
n SDRS VALBeReDNING är informerade om att det finns behov av 
att hitta två nya ledamöter till förbundsstyrelsen. Valet sker vid 
2011 års förbundsmöte. 

Bidrag för rekreation
n FRåN SoCIALSTYReLSeN finns möjlighet att söka statsbidrag till 
rekreationsanläggningar för funktionsnedsatta. Det kan innebära 
att dövföreningar som har semesteranläggningar, dit döva kan 
komma och koppla av i teckenspråkig miljö, kan söka medel via 
SDR, eftersom vi har uppfattat att det ska vara på nationell nivå. I 
oktober öppnar Socialstyrelsen webbplatsen för ansökningar. SDR 
kommer att skicka ut brev till de dövföreningar som har semester
anläggningar med mer information.  u…forts. på nästa sida
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nytt från förbund och förening

Har du något att tipsa om? kontakta redaktionen@dovastidning.se.

Medlem i SDR
n  STYReLSeN SKA VID sammanträdet i december ta upp hur vi 
ska hantera personer som gärna vill stödja SDR men av olika 
skäl inte önskar vara medlem i en dövförening. 

Kongressen 2009 beslöt slopa direktmedlemskapet i SDR, 
vilket inte har gynnat en ökning av medlemsantalet. Vi riske
rar att missa intresserade och presumtiva medlemmar och där
med statsbidrag och medlemsavgifter.  

Det finns förstås andra alternativ för att stödja SDR. Man 
kan prenumerera på Dövas Tidning, prenumerera på en må
nadslott eller handla från vår webbutik eller i Gåvan, men frå
gan som styrelsen ska diskutera är om det finns andra möjlig
heter för medlemskap. 

Världskongress
n VäRLDSKoNGReSSeN äGeR RUM i Durban Sydafrika den 15
22 juli 2011. SDR ska söka medel för att kunna delta i första 
hand med ordförande Ragnar Veer och vice ordförande Britt 
Karmgård. 

Även andra intresserade uppmanas att söka medel för att 
kunna delta i världskongressen, som föreläsare eller åhörare. 

Styrelsen ska skicka en motioner till WFDs* kongress med 
förslag om att ta fram en dövflagga. SDRs kongress 2009 till
styrkte en motion om just detta. 

international award
n SDRS eGeN International Award ändrar namn till Lars-Åke 
Wikströms International Award.

inriktningsbeslutet
n Styrelsen har tidigare uttalat en vilja att samla hela SDR 
under ett tak och minska antalet kontor. Denna inriktning lig
ger fast, men med tanke på de ekonomiska förutsättningarna 
som måste styra förbundets verksamhet har man beslutat att 
samlokaliseringen ska ske steg för steg för att på sikt nå fram 
till målet som är att SDRs centralorganisation tillika huvud
kontor ska vara placerad i Stockholm. 

Konkret innebär beslutet att så snart det är möjligt ska hela 
intressepolitiska avdelningen finnas på Stockholmskontoret i 
Årstadal. Ekonomiavdelningen som idag arbetar i Västanvik i 
Leksand flyttar till gemensamma lokaler med försäljningsav
delningens butik Gåvan i Leksand. 

Ekonomidelegationen
n oLA LUNDSTRÖM LäMNAR uppdraget som EKDs (ekonomide
legationen) ordförande och Joakim Hagelin Adeby blir ny ord
förande.

Representation

n SDR FåR VäLDIGT många inbjudningar till möten, konferen
ser, jubileum och andra evenemang. Det är omöjligt att delta 
i allt av tidsskäl, men även höga kostnader förhindrar delta
gande. Så här fördelar styrelsen kommande uppdrag:

Britt Karmgård 
• Dövas Dag Jönköping 2426 september
• Eskilstuna Dövas Förening 95 årsjubi
leum 13 november

Ragnar Veer 
• Helsingborgs Dövas Förenings 85 årsjubi
leum 27 no ve m ber (eller Göran Alfredsson),  
• Audiologisk dag 11 november
• Vätterbygdens dövas förening firar 100 år 
• Turkiets Dövförbunds 50 årsjubileum 20
26 september 
• Nordisk CI konferens 45 oktober 

Ola Lundström 
• Möte om TUFF 7 oktober
• Nordisk CI konferens 45 oktober

Göran Alfredsson 
• Förbundskonferens om besöksguider och 
Tillgänglig hetsdatabasen 12 oktober
• Dövas Dag Jönköping 2426 september

Maria Sundholm 
• Kommunikativ dag 24 november. 
Föreläser om dövas,perspektiv på kommu
nikation med hörande. 
• Dövas Dag Jönköping 2426 september

u…forts. från föreg. sida

*DHB – Riksförbundet för döva, hörselskadade och språk
störda barn

*HRF – Hörselskadades Riksförbund

*SDHS – Svenska Dövhistoriska Sällskap

*WFD – World Federation of the Deaf
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Har du något att tipsa om? kontakta redaktionen@dovastidning.se.

nytt från förbund och förening

Deltagarna vid äldremötet på Björkö.

Karl-erik Karlsson och Christa ekholm (t.h.) fick varsin första projektrapport.

Studiebesök på åkerhus.

Ett glatt nordiskt Äldremöte på 
fagra Björkö

Under den blåsiga sensommaren hade Sveriges Dövas 
Pensionärsförbund, SDP, ett Nordiskt Äldremöte som hölls 
på Göteborgs Dövas Förenings sommarställe Solhem på 
Björkö den 1617 september 2010. Förutom deltagare från 
Sverige kom även deltagare från Danmark, Norge, Finland 
och Island. Tolkar från Danmark och Sverige medverkade 
vid mötet.

SDP:s ordförande KarlErik Karlsson inledde med att häl
sa alla välkomna till Äldremötet och önskade oss alla fina 
dagar.

Varje nordiskt land rapporterade om sitt arbete med äldre
frågor. En del gav oss nya tankar och idéer till att förbättra 
äldreomsorgen för döva.

Gruppen gjorde även ett studiebesök hos vårdboendet 
Åkerhus, där tre döva bor bland hörande. Informationen från 
enhetschefen och äldrevägledaren var givande.

Projektledaren Bittan Martinell höll ett föredrag om det 
avslutade projektet: ”Äldre döva i samhället”, vilket ledde 
till intensiva diskussioner.

Två nytryckta slutrapporter med band av svenska färger 
gavs till SDP:s ordförande KarlErik Karlsson och projektan
svariga Christa Ekholm av Bittan som tack för det fina sam
arbetet under de tre gångna projektåren.

Vi fick även besök av Fredrik Forsberg från Omnitor. Han 
visade den nya bildtelefonen Allan Ecpad. Våra nordiska 
grannar var mycket intresserade av utrustningarna. Idag har 
Omnitor samarbete med flera länder i Europa men också 
med USA.

Nästa Nordiskt Äldremöte kommer troligen att hållas i 
Norge år 2012.

Finlands deltagare Helena Torboli hälsade oss välkomna 
till Dövas Nordiska Pensionärsdagar i Finland nästa år.

Äldremötet på Solhem genomsyrades av glädje, skratt, 
nya tankar och idéer och den goda servicen av personalen.

SVERiGES DöVaS PEnSionÄRSFöRBUnD

tHyRa LinDStRöM

• Uppvaktning kl. 16.00 – 18.00, med välkomstdrink, 
mingel och gåvor.
• Jubileumsbankett, kl  19.00 – Underhållning kl. 21.00 
Vårdad klädsel (ej jeans)
Pris:  300 kr för medlemmar 
        500 kr för icke medlem
Anmälan är bindande!

Vätterbygdens Dövas Förening firar sitt 100-års jubileum
Lördagen den 13 november 2010 på Guvernör Restaurant, Vallvägen 3, Jönköping

Sista anmälningsdag 25 oktober
Samtidigt med anmälan inbetalas till Vätterbygdens Dövas 
Förenings Plusgiro 81 01 40-4. Var vänlig och uppge namn och 
adress.
Se vidare information på www.vatterbygdensdf.se om 100- års jubileum

Hjärtligt välkomna till 100-års jubiléet i Jönköping
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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

Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist

e-post:

henrik.sundqvist@sdrf.se

SMS/3G:
0735-307207

sverige deltog i årets nordiska juniorläger med 
endast två personer, deltagaren Olle Nilsson och 
ledaren Henrik Sundqvist. Resterande var nio delta-
gare från Finland med två ledare, tre deltagare från 
Norge med två ledare samt tre deltagare med fem 
ledare från värdlandet Island.

Veckan bjöd på många olika saker, lekar, sevärd-
heter, isländsk mat, isländsk kultur med bland annat 
teater.

Deltagarna delades in i tre olika grupper där de 
under veckan skulle tävla mot varandra och samla 
poäng genom att till exempel komma i rätt tid, lösa 
speciella uppgifter tillsammans samt att framföra ett 
teaterstycke.

Varje dag före middagen gick samtliga till närlig-
gande badhus och badade och kopplade av i det 
varma vattnet. Badhusets vatten värmdes av vatten 

från de isländska källorna och en bassäng hade en 
vattentemperatur som var 43 grader.

deltagarantalet under lägret var tyvärr litet, 
men det innebar också att alla fick möjlighet att 
grundligt lära känna varandra, något som man ofta 
inte hinner då det är ett större antal deltagare. Så det 
var positivt på detta sättet!

ni andra som missade lägret får se fram mot nästa 
sommar - fokusera på de  kommande nordiska, euro-
peiska och världslägren så ni får samma möjlighet 
och chans som Olle fick att under en vecka träffa och 
lära känna nya människor och skaffa nya vänner! 

Jag kan försäkra er att det är en upplevelse att 
träffa döva ungdomar från andra länder. 

HEnRik SUnDqViSt

Nordiskt juniorläger på 
Island 23-29 juli 2010

olle Nilsson tar ett glädjeskutt vid ett vattenfall på Island.

Hela gruppen på plats i New Mexico School of the Deaf.

Besök på en amerikansk rodeo.

Här kommer några bilder från vår långa resa till New 
Mexico i USA. Vi hade två långa, roliga veckor där vi 
bland annat varit ute på camping i Colorado, tittat på 
rodeo, provat bergsklättring, och lekt en massa. 
Amerikanerna var trevliga och välkomnande, så alla 
fann sig snabbt tillrätta på skolans campus. Lektionerna 
var intressanta och vi, de svenska ledarna, gjorde vårt 
bästa för att hinna tolka. 

Vi tog med en svensk flagga som förärades en egen 
flaggstång på campus alldeles bredvid den amerikan-
ska för att dels fira kronprinsessbröllopet och dels för 
att den svenska helt enkelt är för snygg att ligga ihop-
vikt. ;) Jag hoppas att alla som var med på lägret tyckte 
det var kul att lära sig amerikanskt teckenspråk, och att 
alla minns lite idag. :) 

Jag vill rikta en tack till alla deltagare som visat god 
samarbetsförmåga med alla på lägret. Det har varit ett 
nöje att vara ledare för den svenska truppen.

ViD PEnnan RoBERt nÄSMan

Rodeo, bergsklättring och 
amerikanskt teckenspråk
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Den härliga stranden på Isla Margarita.

EUDy barnläger, italien
det allra första Europeiskt Barnläger lockade deltagare från 
sammanlagt 16 länder! 

Vi landade i ett varmt Sicilien och direkt när vi kom fram till 
hotellet ville vi hoppa i poolen för att svalka av oss lite. Men först 
ska vi ha presentation och efter det är det miljoner stycken tack-
tal! Det är visst något med sydeuropeiskt kultur – att man ska 
tacka alla sponsorer som gjort så att lägret kunde genomföras. 
Efter någon timme kunde alla äntligen äta!

Naturligtvis bjöds det på pasta med olika tillbehör. Vi hade en 
”clown” som hette Gabriele, han underhöll oss på kvällarna, och 
på dagarna när han egentligen var ledig så jagade ungarna efter 
honom. Vi hade tur med vädret vissa dagar och då vi vandrade 
upp till bergen började det ösregna! 

Under hela veckan hade lägret en mediagrupp som fotografe-
rade och filmade nästan allt, så på kvällarna precis innan lägg-
dags brukade de visa film från dagen som de redigerat under 
kvällen. Dessa filmer finns på www.ens.it/cgsi/eudy2010/

Vi vill avsluta med: Läger är bland av de bästa man kan upp-
leva under ett liv, så häng med på nästa läger! Ciao!

LEDaREn JoHanna oCH DELtaGaREn LEiLa 0

Läger på andra sidan jordklotet

Jag var med på världsbarnlägret i 
Venezuela. Det var jätteroligt att träffa 
andra döva från hela värden. Jag har varit 
med på föreläsningar om olika saker 
inom dövas kultur. Jag har också varit på 
många pi trevliga utflykter, t.ex vatten-
land. Avslutningsfesten var min bästa 
fest någonsin. Jag har fått många nya 
kompisar. Jag är glad att jag fick ledigt från min skola Östervångsskolan. 
och jag är mycket tacksam mot SDU, för att de gett mig en mycket, mycket 
bra ledare, nämligen Malin Johansson.

Nästa gång är om 4 år. passa på då, ni som kan vara med!

kRiStoFFER

Häng med nästa gång, ni som kan!

för första gången hölls ett av WFDYS (World Federation for 
the Deaf, Youth Section) läger i Sydamerika. Mer exakt på  Isla 
Margarita, en naturskön ö utanför Venezuelas kust. Det var fler 
”första gånger” för det här lägret, bland annat var det första gång-
en ett läger hölls på ett hotell. Och inte vilket hotell som helst, det 
var ett femstjärnigt all-inclusive hotell på ett område så stort att det 
gick bussar mellan receptionen och våra rum. All-inclusive innebär 
att man får äta och dricka hur mycket man vill och det var ett åter-
kommande skämt under lägret att flygplanen skulle få problem med 
att flyga hem oss på grund av alla extra kilon vi lagt på oss efter 
veckan tack vare den goda buffén och alla sötsaker.

det var WfdYs andra barnläger (det första var i Danmark 2006) 
för barn i åldrarna 10-12. Över 60 barn från cirka 25 länder deltog i 
lägret. Det var en intensiv vecka för alla inblandade och schemat 
var fullspäckat med tävlingar, lekar, föreläsningar, utflykter, work-
shops och så vidare. Föreläsningarna handlade om bland annat 
audism, kända döva personer i historien och vad som är dövkultur. 

utflYkter gJorde vi också, en dag åkte vi till ett gammalt fort 
och fick höra en massa spännande historier och vi fick också gå 
högst upp i en fyr där utsikten var otrolig. En annan dag åkte vi till 
en vacker paradisstrand som de hade bokat bara för oss, där vi var 
helt ensamma. Stranden vid hotellet hade stora vågor och kraftiga 
undervattensströmmar, men på den här stranden var vattnet lugnt 
och långgrunt så vi ledare kunde slappna av lite också! En del gick 
på skattjakt efter snäckor och andra strandfynd, medan andra 
badade eller solade. Ytterligare en utflykt vi gjorde var till en vatten-
park med flera attraktioner, det var rutschkanor som gick runt, rutsch-
kanor som stupade rakt ner, rutschkanor där man åkte på en matta... 
Ja ni förstår, det fanns allt möjligt. 

ett läger inneHåller ju alltid tävlingar, så också det här lägret. 
Alla delades in i fyra lag som fick varsin färg. Tävlingarna var populä-
ra och alla lag gjorde bra ifrån sig. Efter hela veckan räknade de 
ihop poängen och det visade sig att det blå laget hade samlat ihop 
flest poäng. (Jag kan stolt meddela att både Kristoffer och jag tillhör-
de det blå laget.)

näst sista kvällen var kulturkvällen, kvällen då alla visar upp 
eller berättar något från sitt land. Kristoffer och den norska deltaga-
ren spelade upp en teater om vikingarna. De andra deltagarna gjor-
de allt från visade power point-presentationer om sina länder till 
dansade traditionella danser. Allra sista kvällen väntade en över-
raskning efter avslutningsceremonin. Vad visste ingen, och vi vän-
tade alla med spänning. Till sist släpptes vi in, och det visade sig 
att det var ett stort disco! Dansgolvet fylldes snabbt av danssugna 
barn, i taket hängde mängder av ballonger och i baren serverades 
läsk i stora lass. Det var en riktigt lyckad kväll! 

En vecka går så fort, plötsligt var lägret över. De flesta ville inte 
åka hem, de hade ju inte badat färdigt i poolen, inte lekt klart, inte 
pratat tillräckligt med alla... Och frågan är vilka som var tröttast efter 
lägret, barnen eller ledarna...? 

MaLin JoHanSSon

pS: Vill du se mer från lägret? Kika in på www.wfdys.org/camp2010 för 
många roliga videos!
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Aktuellt från Örebro Dövas Ungdomsklubb:

visste du att…

… Örebro Dövas Ungdomsklubb finns på Facebook.
Bli medlem i klubben på facebook och få snabba informationer från 
ÖDU! Du kan även ställa några frågor direkt på facebook. Våra mål 
med facebook är att ha en närmare relation till våra medlemmar.

… ÖDU har allmänmöte den 21 oktober kl 19.00 på Å5. Välkommen! 

På gång i klubben just nu
  
först vill Jag tacka Charlotte Johansson Malin Hidborn, Malin 
Beckman och Johan Robach för deras insatser för ÖDU. För att 
kunna hålla ÖDU vid liv måste styrelsen vårda den på ett bra sätt. På 
sistone har vi fokuserat mycket på hur och vad vi vill göra för att 
kunna ge ÖDU en bra ungdomsklubb i framtiden. Vi känner att vi 
behöver en ungdomskonsult men vi har inte tillräckligt med pengar 
för att kunna skaffa en ungdomskonsult. Vi undersöker möjligheter-
na till en framtida ungdomskonsult.

En ungdomskonsult skulle kunna medverka till att ÖDUs styrelse 
kan utvecklas och få chans att arbeta för viktiga frågor. Idag fokuse-
rar vi mycket på pappersarbete och fondansökning och våra med-
lemmar kommer i andra hand. Vi önskar att vi skulle kunna göra 
tvärtom!

Det känns sorgligt att ÖDU har varit dålig på att påverka politiker. 
Det finns många skäl till att vi inte har gjort det.

Nu börjar vi oroa oss för att det har blivit svårt att få in ungdomar 
som kan tänka sig att sitta i styrelsen eller någon arbetsgrupp. Det 
är också besvsärligt för ungdomar som sitter i styrelsen, det kan 
vara olika orsaker till det. Arbetsmarknadsläget och studier kan göra 
att man inte hinner med.

Vi ÖDU tänker självklart på våra medlemmar! Vi har gjort mycket 
under senaste halvåret. Vi har tagit upp en gammal verksamhet, 
sommarkollo och det har blivit succé. Många barn hoppas att vi 
ordnar sommarkollo igen för 2011. Det gör vi också.

Vi inom ÖDU gör så gott vi kan! Det ser mörkt men vi vill se ljuset!

Jonny DUFVEnBERG, ViCE oRDFöRanDE öDU

3d-lisebergsnyhet utan textning 

örebro dövas ungdomsklubb ordnade en resa till Liseberg i 
somras. Åtta härliga ungdomar följade med till Liseberg. Många av 
oss uppskattade att Liseberg har fått en ny film på biografen, 
Sammys äventyr – en alldeles ny animerad 3D-film. Dock är vi sam-
tidigt besvikna över att det inte fanns textning. Vi lever ju år 2010 –  
Tillgänglighetsåret 2010? Efter resan tog jag kontakt med ansvariga 
på Liseberg och fick följande svar av Daniel Nordin:

Hej Jonny!
 Vi har ju visat filmer uppe i Spaceport från 1990. Först hade vi 

SimulaTour där i tio år och från 2001 när byggnaden döptes om till 
Maxxima och bion renoverades så visar vi 3D-film där. Ingen av 
filmerna har dock varit textade, åtminstone inte jag kan minnas. 
Jag har själv jobbat uppe i bion sedan 1993 och även varit ansva-
rig för den och det här är faktiskt första gången jag uppmärksam-
mas på den frågeställningen som du har. Det är egentligen lite 
konstigt, när man tänker efter, att det inte kommit upp tidigare.

 Liseberg har ju rent allmänt ett gott rykte bland både organi-
sationer och enskilda gäster med olika funktionsnedsättningar 
och jag anser personligen att vi arbetat jättemycket – framför allt 
de senaste 5-10 åren – med att göra parken och attraktionerna så 
tillgängliga som möjligt för så många som möjligt. Men vi ser fort-
farande möjligheter till att bli ännu bättre och ämnar såklart fort-
sätta med vårt arbete. Men frågan om textning på filmerna i vår bio 
har vi inte – såvitt jag vet – reflekterat över förrän du mailade oss. 

 Det kommer tyvärr sannolikt inte att vara aktuellt att texta 
”Sammys Äventyr” så här i efterhand. Men frågan har nu väckts 
och även påtalats för ledningen för parken och jag kan åtminstone 
lova dig att när/om det köps in en ny film i framtiden så kommer vi 
att ha med oss frågan om textning på ett annat sätt än tidigare.

Med vänlig hälsning,
Daniel Nordin, Tf Avdelningschef Attraktion

Jag HoPPas verkligen att Daniel Nordin kommer att hålla sitt löfte. 
Till sist vill jag tacka Sveriges Dövas Ungdomsförbund att vi ÖDU 
har fått ekonomistöd av SDU. 

Jonny DUFVEnBERG, ViCE oRDFöRanDE öDU

Lisebergsbesökarna, fr.v. Nettie, Jonas, Johanna, Johan, Malin, Johan, Jenny och Jonny. 

open Sign avslutar i Stockholm
n  open Sign, som är en del av Tyst Teater, är en turnerande öppen 
scen där oupptäckta lokala scenkonstnärer kan få chansen att visa 
upp egenproducerat material på teckenspråk. Hittills har open Sign 
varit i Malmö, Örebro och Göteborg. Den 9 oktober kommer turen till 
Stockholm. Föreställningen visas på Teater pero. Se riksteatern.se/tyst-
teater för mer information. Där ska rörliga bilder och blogg från turnén 
läggas ut. 
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Texter till Dövas Tidnings insändarsidor sänds via e-post till:  redaktionen@dovastidning.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!

insändare

Dövas Dag utan SDRs ordförande

”Har traditionen brutits?”
n  För första gången på många år kom inte  SDR:s ordfö-
rande till Dövas Dag i Jönköping i år. 

Tydligen har SDR:s ordförande gjort en annan priori-
tering.

Det känns inte bra för Dövas Dag att denna tradition 
bryts. Vi anser är att det är viktigt att SDR:s ordförande 
finns på plats för att lyssna på medlemmarna som kom-
mer från hela Sverige. Speciellt när temat på fredagen 
handlar om dövrörelsen. 

Jag är dock glad för att SDR:s styrelseledamöter 
fanns på plats. Jag är medveten om att SDR har problem 
med ekonomin så att hela SDR styrelsen inte kan 
komma. 

Jag vill i fortsättningen se att SDR:s förbundsord-
förande alltid är med när den samlade dövrörelsen finns 
på plats vid Dövas Dag.  

inGVaR JoHanSSon                                                                 
MEDLEM VÄttERByGDEnS DöVaS FöREninG

Hej ingvar!
Tack för din insändare. Jag instämmer i att Dövas dag 
är en stor och viktig händelse, där SDRs förbundsord-
förande självklart ska vara med.  Men i år sammanföll 
Dövas dag med det turkiska dövförbundets veckolånga 
seminarium och 50-årsjubileum i Istanbul, dit jag i 
egenskap av förbundsordförande blev inbjuden. Det 
var inget lätt beslut att fatta – just för att Dövas dag är 
så traditionsrik och samlar hela dövrörelsen – men till 
sist bestämde vi, att SDR i år representeras av vice ord-
förande Britt Karmgård. även styrelseledamöterna 
Maria Sundholm och Göran Alfredsson deltar. Det 
betyder inte att en tradition har brutits, bara att ordfö-
rande och vice ordförande delar på uppdragen så att vi 
också kan få del av vad som händer i dövrörelsen utan-
för Sveriges gränser. 

Seminariet i Istanbul är ett sällsynt tillfälle att få dis-
kutera på samma tema som Dövas dag i Jönköping, om 
dövrörelsens framtid och dynamiska förändringar. Jag 
kommer hem med ny kunskap och nya insikter som jag 
kommer att dela med mig av i text och bild i Dövas 
Tidning och vid besök hos dövföreningarna. 

Med vänlig hälsning

RaGnaR VEER                                                                               
oRDFöRanDE SDR

Svar från Ragnar Veer,              

SDRs ordförande:

Universumsresa till Ven

n  Globala Dövblindas kulturresa gick till Ven den 
19 augusti. en liten men storslagen ö, drygt en mil i 
omkrets som ligger utanför Kristianstad.

Vi startade tidigt på morgonen från ett regnigt o 
blåsigt Göteborg. Resan gick genom Halland med 
stopp för kaffe och smörgås för att sedan fortsätta 
ner till Landskrona där båten väntade för att föra 
oss till målet för vår resa.

När vi gått iland väntade buss som tog oss till 
Tycho Brahe-området. en staty av en lång ståtlig 
man, Tycho Brahe, med instrumentram i hand blick-
ar upp mot en solig himmel.

Guiden berättade om Tycho Brahes liv som veten-
skapsman på sitt Uraniborg, ett kombinerat slott 
och observatorium. Slottet byggdes 1576 då han fick 
ön av danska staten, kung Fredrik den andra. Där 
fanns dåtidens bästa mätinstrument. 

Söder om slottet byggdes observatoriet Stjerne-
borg 1584, fem cirkelrunda kupoler där alla instru-
ment låg väl skyddade för vinden.

Tycho Brahe föddes 14 december 1546 i Skåne, 
då tillhörande Danmark, och han dog i prag 1601. Han var dansk astronom, astrolog och 
alkemist. Fadern var adelsman och modern känd inom kyrkan. 

Tycho var 13 år när han såg en solförmörkelse 1560 och fascinerades över att detta 
kunde förutspås. Hans intresse för himlen väcktes och banade väg för studier på universi-
tet i Köpenhamn. Brahe var känd för att vara noggrann, systematisk observatör och upp-
täckte Supernova i Vintergatan. 

Tyko Brahe och hans fru Kristin Jörgensdotter fick tillsammans 8 barn. efter kunga-
skifte i Danmark förvisades Tycho Brahe i onåd till prag av kung Christian IV.

tycho Brahe deltog i en fest 13 oktober 1601 där han drack 7 liter öl. Han behövde 
egentligen gå ut men av artighet satt han kvar, 11 dagar senare dog han. Det kan ha varit 
prostataförstoring men en nygjord analys av hans hår visade blyförgiftning. Bly användes 
för att söta vin men också används kvicksilver i mediciner. 

Analysen visade att han fått i sig stora mängder kvicksilver kort tid innan sin död och 
Brahes lärjunge, Johannes Kepler, misstänktes. Det förmodades att han låg bakom för-
giftningen av Tycho Brahe och sedan tog över platsen som kejserlig astronom. 

Vi besökte också Ibbs gamla kyrka. Den äldsta delen byggdes på 1100-talet och där 
finns en dopfunt av täljsten från 1600-talet och altartavlan är en gåva från Tycho Brahes 
hovmålare. efter freden i Roskilde blev Ven och Skåne svenskt. Kyrkan fick förfalla men 
1920 började restaureringen som var klar och invigdes 1938. Ven är också känd för sin 
odling av durumvete och vi gjorde även ett besök på ett getostmejeri.

Så blev det dags för resan tillbaka till båten men under tiden hann vi köpa den speciella 
Venglassen. 

Båten tog oss till vår buss för hemfärd med ett stopp på Björkängens vägkrog för en 
bensträckare och fika. Vi återvände till Göteborg nöjda med dagens resa i fint väder 
medan det hade ösregnat i Göteborg.

GLoBaLa DöVBLinDa

Tycho Brahe-staty på Ven.

Ibbs kyrka från 1100-talet.
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Nyhetsteckentittare:

”Hallå ni på Dövas tV  
varför svarar ni aldrig?”
n  Varför får man inga svar när man skickar e-mail till 
ansvarig chef på Dövas TV?

Jag skickade två förslag om att Nyhetstecken ska 
reprissändas samma dag, dvs att vi ska få möjlighet att 
se nyheterna 2 ggr om dygnet, då lokala nyheter sänds i 
repris....alla vill inte sitta framför en dator, eller ens äger 
en dator hemma.

Det andra jag undrade över är när sändningstiden 
kommer att utökas med fler nyheter från dövområdet? I 
samband med detta undrade jag också varför inga nyhe-
ter sänds dagligen? För mycket begärt?

Detta skickade jag för ett år sedan...och sedan om 
igen efter ett halvår...

Nu provar jag om Dövas Tidning kanske kan få fram 
ett svar...

tHoMaS SPoGaRDH                                                      
nyHEtStECkEntittaRE.....

Svar från Malin Rogström, chef för 

SVT Teckenspråk:

Hej thomas, 
Jag vill börja med att verkligen be om ursäkt för att du 
inte har fått svar på dina frågor. Jag brukar vara mycket 
noga med att svara på mejl från alla som tittar på oss, 
men uppenbarligen så har jag missat detta. Ber tusen 
gånger om ursäkt! 

Hur framtiden mer exakt ser ut för så väl Nyhets-
tecken som övriga svt Teckenspråks program kan jag 
faktiskt inte svara på just nu. Detta beror på att vi på svt 
är i slutfasen av genomförandet av en minoritetsspråks-
utredning där också vårt utbud på teckenspråk ingår. 
Utredningen kommer att slutföras nu under hösten, men 
har ännu inte presenterats för vare sig företagsledningen 
eller mig. Utredningen kommer att omfatta strategier 
kring hela vårt utbud på teckenspråk, så jag behöver 
invänta den för att inte lova vare sig för mycket eller för 
litet vad gäller tex reprisering av Nyhetstecken eller utö-
kade sändningar för Nyhetstecken.

Det är vår VD, eva Hamilton, som har tillsatt denna 
utredning för att vi helt enkelt behöver en helhetssyn när 
det gäller våra program på minoritetsspråk och för att 
tydligare skissa vad vi vill med dessa program framöver. 

Jag hoppas dock att du som teckenspråkig har upp-
täckt Teckentorget som finns på svt.se för där finns just 
vad du efterlyser nämligen fler nyheter från dövområdet. 

Vänliga hälsningar 

MaLin RoGStRöM                                                                            
CHEF SVt tECkEnSPRÅk

Glädjerik konfirmationsträff på Björkö
n  Det blev en fantastisk och en glädjerik konfirmationsträff för de elever som gick på 
Birgittaskolan 1957–1965. Vi var 13 personer med maka/make eller sambo som träffa-
des den 4–6 juni på Solhem på Björkö utanför Göteborg. Solhem är ett sommarställe 
för döva som bor i och kring Göteborgsområdet och har egen förvaltning.

på fredagen när alla anlände till Björkö blev det många kramar och glada miner. 
När vi hade lugnat ner oss packade vi upp på våra rum och samlades sedan nere i 
matsalen för ett gemensamt kvällsmål. Alla presenterade sig själva, vad vi arbetade 
med och vilka intressen vi har.

Lördagen inleddes med en lång frukost och vi satt länge kvar i matsalen. Sedan 
gjorde vi en utflykt vid lunchtid till Hönö och Klåva, där vi besökte ett museum om fis-
karlivet, en del promenerade. Vi åt lunch där och njöt av de fiskrätter som erbjöds. Vi 
var där ca tre timmar och studerade omgivningen. efter det åkte vi tillbaka till Solhem 
för att byta om till en  trerättersmiddag kl 19.00. Den fixades av Gull-Britt engdahl och 
Maj-Lis Seger. Det var ”kanongött”. Förrätten var hajmal med potatismos, varmrätten 
ungbakad lax med potatisgratäng samt vin eller öl, och glass med choklad till kaffet. Vi 
diskuterade var vi skall träffas nästa gång i Stockholmstrakten om fem år. Agneta 
Andersson och Bertil Hjalmers fick blommor. efter middagen visades en CD som hand-
lade om vår fjällresa på Storbacken, Dikanäs som ligger en bit utanför Wilhelmina. 
Hela kvällen satt vi ”fast” i matsalen och hade mycket trevligt.

Söndagen var lika trevlig och det märktes att vi skulle sakna varandra när det var 
dags att åka hem. Men vi träffas igen om 5 år och vet att det åter blir ett kärt möte. 

Hela konfirmationsträffen anordnades av Agneta Andersson och Bertil Hjalmers. ett 
stort tack till dem!

CaRL RaSMUSSEn

 n  Hur kommer det sig att den gamla målsättningen att döva ska få tolk 20 tim i 
månaden plötsligt i stort sett  ”försvinner ” i hela landet? Det verkar som om varanen-
da tolkchef har fått besparingskrav. Jag råkade kolla med tre landsting och deras 
politiskt ansvariga om direktiv finns för att ändra regelverket att döva ska få det 
sämre på arbetsmarkanden… Nej, absolut inte… snarare tvärtom. Så vem i hela värl-
den har fått för sig att döva inte längre behöver tolk?

Det om något är att försämra för döva som har arbete....
I vissa fall betalar arbetsgivaren tusentals/tiotusentals kronor för att få tolk...så 

varför ska det kosta mer att anställa en döv än en hörande?

tHoMaS SPoGaRDH

BRUkaRE/DöVkonSULEnt

Längst bak fr.v. Lars-åke åkesson, Carl Rasmussen, Rune Ingvarsson, Bertil Hjalmers (värd). Andra 
raden: Lars Wallin, Rolf Skillt, Krister Bengtsson. Tredje raden: Inger Nilsson, Karin Gustafsson, Kerstin 
olsson, elisabeth Carlsson. Längst fram fr.v. Barbro Helmin, Birgitta Larsson och Agneta Andersson 
(värd).

”Vem har fått för sig att döva inte 
längre behöver tolk?”
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lennart tJärnström

kRönika

Hur väl ska det löna sig att få jobb?

att ha ett 
arbete att 

gå till varje 
morgon – det 
är livskvalité.

”

Döva har svårt att få jobb, och tjänar mindre än 
de flesta i genomsnittet. Och de är i högre grad 
beroende av bidrag. Det har Emelie Rydberg, filo
sofie doktor i handikappvetenskap vid Örebro uni
versitet kommit fram till. Hon har i sin avhand
ling undersökt dövas villkor i arbetslivet. Döva 
har lägre utbildning och svårare att få jobb än öv
riga befolkningen.

– Även välutbildade döva har det tufft. En högre 
utbildningsnivå ger inte automatiskt ett jobb till 
det man utbildar sig till, skriver Rydberg.

Det är dubbelt så vanligt bland döva jämfört 
med resten av befolkningen att ha en högre utbild
ningsnivå än vad som krävs för yrket, vilket Ryd
berg också ser som en indikation på att döva perso
ner diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. 
Genom att anpassa arbetsmiljön skulle förmodli
gen fler döva kunna få ett vanligt arbete och vara 
anställda utan lönebidrag, menar hon.

Lönebidraget har länge varit ett vapen för hand
läggarna vid arbetsförmedlingen för att döva ska 
kunna skaffa jobb. Oftast är dövheten inte proble
met för jobbet, utan attityden från företaget. De 
vet att lönebidraget finns och utnyttjar det. 

Jag känner ett flertal döva som haft lönebidrag i 
många år utan att arbetsförmedlingen omprövat 
arbetssituationen. Jag vet att en av dem också var 
lätt synskadad och arbetade som svetsare med 50 
procent lönebidrag i ett större företag. När han 
slutade sin anställning efter åtta år för att flytta 
till annan ort visade det sig att han var en av av
delningens bästa svetsare och haft lönebidrag hela 
tiden. Så ska det inte vara.

Dövas svårigheter på arbetsmarknaden kan 
också bero på att arbetsgivaren inte har kunskaper 
om döva personers kompetens och arbetsvillkor. 

Men det kan också finnas andra orsaker, till 
exempel att den döva personen har ytterligare 
funktionsnedsättning. Döva missar mycket infor
mation som de hörande arbetskamraterna får utan 
problem via ITtekniken. 

Egentligen skulle IT varit till stor hjälp för döva 
i arbetslivet, men det blev inte som det var tänkt 
från början. Mycket beror på att allt ska gå snabbt 
och är anpassat till hörandes arbetsvillkor. 

Ofta räcker inte en enda utbildning för att få jobb. 
Det krävs nästan som merit att ha en bred utbild
ning med flera olika kombinationer och erfarenhe
ter. Det verkar som om ju större bredd desto lätt
tare blir det att få jobb. 

Det som ändå väger tyngst är att satsa på att 
söka upp ett företag eller en bransch och knyta 
kontakter. Kunskaper om hur den nya digitala tek
niken kan anpassa dövas arbetsvillkor behövs ock
så. Om man har alla dessa i åtanke då är det stor 
fördel för döva mot andra som söker samma jobb. 

Hur man är som person tror jag har också en 
betydelse. Det blir kanske lättare att få jobb om 
man lär sig hitta sig själv och värdera sina kunska
per i relation till det arbete man söker. 

Vill man bli accepterad som den man är, då vill 
man inte välja ett jobb där man utsätts för mycket 
bedömning och kritik. Om man värdesätter ord
ning och reda är det bäst att leta efter ett yrke som 
innehåller minimalt med tvetydigheter. Om man 
som person är nyfiken vill man försöka hitta ett 
jobb där man får tänka och analysera.

Att ha ett arbete att gå till varje morgon – det är 
livskvalité.

Det är viktigt att dövas situation på arbets
marknaden ständigt diskuteras. 

LEnnaRt tJÄRnStRöM

Con Mehlum mottog Dövfilmfestivals första heders-
pris för sitt filmarbete under tioårsjubileet 2009. 

Dövfilmfestival 26-27 november 2010 
för elfte gången på Bio Zita i Stockholm 

-större, starkare och bättre än nånsin?

Kom å kolla själv! Varmt välkomna! 

Se mer information och program på www.dovfilmfestival.nu 

Arr: Stockholms Dövas Förening

annonser



Nu blir det lättare att använda Bildtelefoni.net 
Nya, bättre öppettider

 
Tjänsten Bildtelefoni.net hjälper dig som är teckenspråkig  
att kommunicera med personer som inte pratar teckenspråk.  
Bildtelefoni.net fungerar lika bra för den som vill ringa ett  
telefonsamtal som för den som vill prata med en person i samma 
rum, men behöver stöd av en teckentolk. Både teckenspråkiga  
och hörande personer kan få tolkhjälp genom Bildtelefoni.net.

Nu har Bildtelefoni.net utökat sina öppettider.  
Tjänsten har öppet 07.00–22.00 på vardagar och  
09.00–17.00 på lördag–söndag samt helgdagar.  

Du når Bildtelefoni.net på flera sätt: 
För samtal via SIP, ring tolk@tolk.sip.nu 
Från 3G ring 020-20 00 33  
Hörande når tjänsten genom att ringa 020-28 00 20 
På Internet via www.tolk.sip.nu

Tjänsten kostar inget att använda.  
Den finansieras av kommunikationsmyndigheten PTS.

 
www.pts.se/funktionshinder
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