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Styrets hjørne

Av John Sandell,
styremedlem
Kjære medlemmer og lesere!
Nå er det jeg som har tatt i mot stafett
- pennen til å skrive i ”Styrets hjørne”.
Det har skjedd litt, mye, i årets første
månedene. Kontoret har hatt et travel
tid med å klargjøre LSHDB s årsberetning, regnskap, div. søknader til ulike
instanser, fordelingsnemnda osv, med
god hjelp av enkelte styremedlemmer.

denne stafetten. Det blir jo historisk
for LSHDB, og vise samfunnet at det
går an å være i fysisk aktiv selv med
kombinert syns – og hørselshemmede/døvblinde. Det blir en spennende
helg.
Innenfor det sportlige aktivitet har
noen av våre medlemmer hvert på farten i vinter, dvs. gått på ski, langrenn.
Noen har vært i USA, deltok ”Ski for
light”. Andre har vært med på Vasaloppet, Birkebeinerrennet, osv. I første
uke av april er det mange av medlemmer som skal være med i Ridderuken
på Beitostølen, Da kan man delta slalåm, fjellrennet, skiskyting, 5 km, 10
km og 20 km, Ridderrennet.
(Høydepunktet i Ridderuken). Samt
det sosiale samværet og bli kjent med
de andre deltakere. Ridderuken er Internasjonalt skirenn for funksjonshemmede.

Nå har dere fått innbydelse til årets
sommertreff, Tromsø, i tiden 27. juni –
3.juli. Det blir variert program, med
likemannskurs, aktiviteter, osv. Sikkert en fin opplevelse i og utenfor
Tromsø. Det har allerede strømmet
inn påmeldinger.
Nå går det mot lysere og lengre dager,
samt man har flyttet 1 time frem på
I slutten av april, like etter påsken,
klokka, sommertid, Da er det deilig å
skal LSHDB holde sitt representantvære ute lenge utover kvelden, Vår er
skapsmøte og likemannskurs på Eik- jo en fin årstid, snøen er borte, det
holt, 26.-29.april. Temaet på likeblomstre alle typer blomster og trærmannskurset er kurs i lobbyarbeid. Da ne klær seg grønne, og gresset gro
får man innblikk på hvordan man kan og det lukter deilig vår.
hente, søke, midler til distrikt - lagene
virksomhet.
Med dette ønsker jeg medlemmer og
lesere en riktig God Påske, samt en
Ettersom påsken er rekordsein i slut- fin vårsesong.
ten av april, så er de andre høytidsdagene også rekordseine i år. Bland annet skal idrett - gruppen i LSHDB, delta Holmenkollstafetten 14. mai. Det
har allerede meldt seg så mange som
gjør at det blir 2 lag som skal delta
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Besøk på Helen Keller senter, Long Island i USA
satte. En dame bak matdisken ropte
ofte ett eller annet, mens vi rykket
Flere av dere kjenner til historien om frem i matkøen. Det var god mat, og
Helen Keller som kan lese annet sted ved matbordene gikk en person med
i SynHør-bladet. Helen Keller gjorde
kombinert syns- og hørselshemming
seg godt bemerket i USA og verden
å ryddet og tørket over bordene – og
for øvrig. Mange konferanser og sent- pratet høyt. Denne kantinen ble også
ra er oppkalt etter henne, også gate- brukt som arbeidsopplæring for de
navnet til Eikholt. I 2009 ble det satt
som trengte det.
opp en statue av Helen i Washington
DC, absolutt en stor ære om en sterk Den nasjonale Helen Keller senteret
kvinne. ☺
har et motto som jeg har fritt oversatt:
”Vår oppgave: å aktivisere hver perMine forventninger til å besøke Helen son som er døv-blind til å klare å bo
Keller National Center var stor. Med
og arbeide i sitt nærmiljø.” Originalerfaring fra Eikholts sitt virke og sted, teksten kan du finne på
var det spennende å skulle ta toget
www.hknc.org, og mer info om sentefra den travle storbyen New York til
ret.
søvnige tettstedet Sands Point, ytterst på Long Island – en times togrei- Helen Keller senteret gir i innhold omse. Det jeg har sett på vanlige ameri- trent samme tilbud som Eikholt, med
kanske filmer, var å se her; gule sko- ett unntak og i en annen tidsperspeklebusser, brede gater, slitte murtiv. En kan være på Helen Keller sensteinsbygninger i 2-3 etasjer, store
teret fra to uker opp til 1 år, og vel så
parkanlegg, og taxier i amcar-stil. Sel- det. På Eikholt går det i moduler som
ve Helen Keller senteret er digert, og 1 uke her og 1 uke der, gjerne flere
tiden strakk ikke til at jeg, Harald, Be- ganger i året, men det er ingen samdir med tolker og Ivar, ikke fikk sett
menhengende tilbud slik som på det
resten av senteret som også innenasjonale Helen Keller senteret.
holdt eget boavdeling.
Unntaket fra Eikholt er at HK senteret
Denne novemberdagen skinte sola
har hovedfokuset på at personer med
gjennom digre løvtrær, og det var
døvblindhet kan være selvstendig i
mye gyllent løv på plenene. Vi var
arbeidslivet. Årsaken til dette er at
mest i en stor bygning som inneholdt USA har ikke den type velferdstilbud
ansattes kontorer og flere kurslokaler som vi kan nyte godt av her i Norge. I
for yrkesfaglige opplæring og rehabi- USA er svært mye privatisert, og Helitering. Slik som kontor, data, ADL,
len Keller senteret er prisgitt gode
håndverk, m.m. I en annen bygning
veldedigheter og økonomisk støtte fra
var flere kurslokaler, og kantinen som staten. Jeg var nysgjerrig på dette tilbudet om opplæring til arbeidslivet,
jeg synes var noe sær. Den var merkelig nok liten i størrelse, men akku- og kunne se noe av det samme tilburat plass nok til oss alle og noen an- det som vi finner på Eikholt, særlig
Av Berit R. Øie
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datarommet og punktundervisningen.
Men jeg så også noen av elevene som
var under opplæring, og slik jeg oppfattet det, hadde de et godt stykke arbeid foran seg før de kunne være i det
ordinære arbeidslivet. Og det gir meg
undring på hvordan det er å vokse
opp i USA med dobbel sansetap. Blir
denne gruppe mennesker fanget opp
av et skole-system med god spesialpedagogisk undervisning?

norsk!

Men Helen Keller senteret har noe
som Norge ikke har, nemlig flere ansatte som selv har døvblindhet. Mariecar som var verdens første kvinne
som løp maraton i New York City i
1999, er ansatt der som kommunikasjonskonsulent. De mener at det er en
nødvendighet å ha ansatte som selv
har døvblindhet, for å kunne ha kompetanse på dette området. DøvblindSlik jeg forstod direktøren ved Helen het er noe en ikke kan utdanne seg til,
den må erfares gjennom mange års
Keller nasjonale senter, var det 28
personer med døvblindhet under opp- arbeid. Vi får håpe Norge gjør noe tillæring og bodde på senteret da vi var svarende ansettelser i denne omorgader, men hvor mange finnes i USA?? niseringsprosessen vår norske stat
holder på med i år.
De selv vet ikke helt nøyaktig, men
anslår rundt en million… De har ikke
avdelinger i hver delstat i USA, men
regionale avdelinger som håndterer
flere delstater sammen, slik som vi i
Norge har (foreløpig) med fire døvblindsenter. Så jeg er glad jeg er

Berit R. Øie, Maricar Marquez, Harald Vik, Bedir Yiyit
(tolk bak Bedir Yiyit)
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Karin Andvig 50 år og Kari Kristine Engan 60 år
50% stilling, men hun klarer godt å
skille rollene.
Det er alltid hyggelig å komme inn på
kontoret for der sitter det alltid en
blid, varm og særdeles hyggelig dame
som tar imot oss.
Vi i styret ønsker henne hjertelig tillykke med dagen sammen med familie
og venner.
Bursdag hilsen fra
LSHDBs styret

Karin Andvig fyller 50 år den 11. ap-

ril, og styret i LSHDB vil gjennom dette bladet vårt gratulere henne med
den store dagen. Karin er en veldig
aktiv og engasjert dame. Hun er sterkt
opptatt av døvblindes rettigheter i
samfunnet.
Hun arbeider i 50% stilling som daglig
leder på kontoret vårt i Skippergata i
Oslo. Hun er meget dyktig i jobben og
styrer kontoret med en fast hånd. Vi
er heldige og er glad for at hun er hos
oss fordi hun kjenner så godt til vår
livssituasjon.
Hun er også meget flink til å sette ned
foten om nødvendig om det går over
styr. Gode råd og veiledning gis om vi
sliter med problemsaker. På kontoret
er det ofte mye som må gjøres siden
det er mye telefonmøter, haugevis
med e-poster og besøk. Det er ikke
lett å begripe hvordan hun klarer å
holde styr på alt det som skjer med
blant annet prosjekter, søknadsskjemaer, invitasjoner til sommertreff og
likemannskurs. Også møter med andre instanser som FFO, rådgivningskontoret med mer gjør hun det med
glans. Karin er også tolk/ledsager på

Kari Kristine Engan fyller 60 år den

12. april og styret vil også få gratulere
henne med den store dagen. I likhet
med Karin er Kari Kristine også en
meget aktiv dame og er veldig engasjert innen organisasjonsarbeid. Hun
er nestleder og regnskapsfører i
LSHDB og har også mange andre
verv. Kari Kristine er styremedlem i
Eikholt Stiftelsen og har også noen
verv i hennes hjemkommune, Trondheim.
Innen LSHDBs arbeid er hun mye ute
og reiser, i både inn og utland. Det blir
nok ganske mange flytimer hun bruker fra Værnes flyplass i løpet av åre-
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ne. Kari er også den person som er
flink til å ta vare på styremedlemmer
og medlemmer i LSHDB. Hun har ofte
gode råd og løsninger siden hun har
stor erfaring gjennom jobb og organisasjonsarbeid.
Kari har dessuten veldig god hukommelse som kommer oss godt til nytte.
Saker og dokumenter huskes godt, og
ikke minst i regnskaps-føringen. I tillegg er hun deltaker på forskjellige

kurs som temakurs, kreativt kurs med
keramikk, tegnspråkkurs med mer.
I år blir hun bestemor for første gang
og det gleder hun seg veldig til.
Sammen med sin 60 årsdag og som
bestemor vil vi ønske jubilanten tillykke med dagen.
Bursdags hilsen fra
LSHDBs styret

Kari Marie Myrhol 60 år
og LSHDB Oslo, Akershus og Østfold.
Ho har vært medlem hos LSHDB i
mange år, fra starten av og har sittet i
styret i noen perioder.
Ho har bidratt mye til den gang NUF
(Norges Usher Forening) med sin
kompetanse og senere i LSHDB.
Ho har i samarbeid med Inger Kristin
Hauge laget fotoalbum om LSHDB
gjennom mange år, og det er en stor
Vår kjære medlem, Kari Marie Myrhol, takknemlighet!
fyller 60 år 25. mars, og vi gratulerer
henne så masse med dagen som var. Vi gratulerer igjen så masse med daKari Marie er en elegant og evig ung
dame på 60 og trives å delta på arrangementer i regi av LSHDB sentralt

gen til deg, Kari Marie Myrhol!
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Holmenkollstafetten 2011 for kombinert syns- og hørselshemmede
og døvblinde
av Berit R. Øie
En spennende helg i mai med en fantastisk oppslutning til dette historiske
stafettløpet i Oslo! 28 motiverte løpere med kombinert syns- og hørselshemming / døvblindhet ønsket å delta, at det fylte opp et damelag og et
herrelag. Disse heter Team SH – DB
Norway (damene) og Team SH DB
Norway lag 2 (herrene). SH står for
SynHørsel og DB for DøvBlind.

på 350 meter og den lengste 2.800
meter.
Starter på Bislett stadion lørdag 14.
mai kl 15.40 og vi løper opp mot Holmenkollen, videre mot Bogstad,
svinger ned til Frognerparken og tilbake til Bislett. Premieutdeling kl
18.00 på Bislett. Kanskje et av lagene
får medalje?? ☺

En av våres ”konkurrenter” er Team
RP som også stiller opp med et herrelag og et damelag. RP står for øyesykMange av deltakerne er medlem i
dommen Retinitis Pigmentosa hvor
LSHDB, en fra FNDB ☺ og noen er
ikke medlem. Dette arrangementet er alle løperne i Team RP har denne øyeåpent for alle hvor fokuset er å kunne sykdommen. En del av disse skal ha
møtes og motivere hverandre til å dri- døve løpe-ledsagere gjennom Norges
ve med fysisk aktivitet selv om syn og Døveforbund. Lykke til alle sammen!
☺
hørsel svikter.
Hver løper har en løpe-ledsager som
er nesten ”hvem som helst”. De fleste
løperne bruker en tolk, men to løpere
har hver sin døveprest og en med en
kirketjener for døvekirken i Norge,
noen har ektefelle, datter eller niese,
andre en venn/venninne eller en
ukjent sprek ledsager. Det er veldig
hyggelig at så mange stiller opp, til
sammen nær 60 personer! Pluss tolker! ☺

Team SH – DB Norway fikk prosjektmidler fra Extra-spillet via Helse og
Rehabilitering, og det har gjort det
mulig å kunne møtes fredag 13. mai
med full program til søndag 15. mai
med lunsj.
Har du lyst å være HEIA-gjengen eller
få mer informasjon, ta kontakt med
prosjektleder Berit R. Øie e-post b-roie@online.no, mob: 46 789 248.

Et stafettlag består av 15 personer
som løper hver sin etappe, det vil si
15 etapper. Den korteste lengden er
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LSHDB Midt Norge og Nordland
LSHDB Midt-Norge/Nordland
Landsforbundet for kombinert synsog hørselshemmede/døvblinde

Bodø kommune 3 000,Ålesund kommune 2 500,Hemne kommune 2 300,-

ÅRSBERETNING FOR 2010

Styret vil med dette rette en stor takk
for disse tilskuddene som gjorde det
mulig å arrangere medlemsmøter og
julebordtur. til nytte og glede for medlemmene våre!

Styret
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Aslaug Kibsgård
Kari Kristine Engan
Mindis Sveen
Ragnhild Håbjørg
Ingrid Alme Bjerkli
Per Jostein Skjager

Medlemsmøter
Foruten årsmøtet har det i 2010 vært
avholdt 3 medlemsmøter. Møtene har
funnet sted i ”Vaskeriet”, Bispegt 9 B,
Etter at Aslaug Kibsgård fratrådte sty- og lokalene er svært godt tilrettelagt
ret av helsemessige grunner 27. mai, med godt lys og teleslynge. Til daglig
har Ragnhild Håbjørg fungert som le- brukes lokalene som dagsenter for
der, Ingrid Alme Bjerkli rykket opp
døve og døvblinde. Vi takker for gratis
som styremedlem mens Per Jostein
lån av disse lokalene!
Skjager rykket opp til 1. varamedlem.
Ålborgtur
I 2010 har det vært avholdt 5 styremø- På slutten av 2008 fikk laget kr 10 000,
ter, det har også foregått mye styrear- - fra Folstadlis Legat øremerket dekbeid via e-post og telefon.
ning av tolkeutgifter v/tur til Danmark,
for medlemmer bosatt i Trondheim.
Årsmøtet for 2010 fant sted 1. mars.
Grunnet problem med å få avviklet turen i 2009, ble turen til Ålborg gjenMedlemstall
nomført 24. – 26. oktober. Vi reiste
Møre og Romsdal 6 ordinære
med turbuss fra Klæburuten AS samSør-Trøndelag 12 ordinære, 14 støtte- men med mange andre trøndere.
medlemmer
Shopping i Ålborg og sosialt samvær
Nord-Trøndelag 3 støttemedlemmer
om bord samt dyktige turverter gjorde
Nordland 3 ordinære, 2 støttemedlem- dette til en trivelig tur. 14 personer
inkl. tolk/ledsagere deltok.
mer

Tilskudd
I 2010 fikk LSHDB Midt-Norge/
Nordland tilskudd øremerket møter,
turer og informasjon fra følgende:
Fordelingsnemnda via LSHDB kr
10 580,Trondheim kommune 7 000,-

Tur til Oppdal med julebord
10. – 12. desember arrangerte vi julebordstur til Oppdal. Vi møttes på hotellet utover dagen den 10., gjorde
oss kjent med sentrum, mange benyttet anledningen til julegaveinnkjøp og
om kvelden spilte vi yatzy. Lørdag den
9

11. tok vi stolheisene til Toppen Restaurant hvor det var underholdning
og servering av gløgg. Om kvelden
tok vi godt for oss av det overdådige,
smakfulle julebordbuffeten. Vi var så
heldige å ha et av LSHDBs mest profilerte medlemmer og Oppdalskjendis –
Tare Teksum -med oss om kvelden.
17 personer inkl. tolk/ledsagere deltok.
Brukermedvirkning, møter og representasjon
Det er stadig økende fokus på - og påbudt - med brukermedvirkning, både
på system- og individnivå, i offentlige
etater, og dette har ført til at mye av
styrets arbeid har vært å stille opp i
ulike brukerråd og utvalg. Dette er en
viktig del av det å drive interessepolitisk arbeid generelt for å bedre livskvaliteten for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. I tillegg er samarbeidet med andre organisasjoner viktig.
Det har ikke vært brukermedvirkning i
Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og
Nordland, noe som skyldes manglende økonomiske ressurser og arbeidskapasitet.
Representasjon/verv:
Brukerrådet NAV HMS Aslaug
Kibsgård
Områdeutvalg syn/hørsel NAV HMS
Aslaug Kibsgård og Kari K. Engan
Brukerråd Rådgivningstjenesten
for døve og døvblinde Ingrid Alme
Bjerkli overtok etter Aslaug Kibsgård
Brukerråd NAV Heimdal Kari K. Engan
Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne Kari K.
Engan

som er nyttig for en så liten gruppe
som vi representerer.
Økonomi
Lagets økonomi er styrket av at vi nå
er med i Grasrotandelen, i 2010 mottok vi kr 16 041,37! Styret er svært
takknemlig for dere som støtter oss
via denne ordningen, tusen takk!
Regnskapet viser et overskudd kr
3 000,37, og egenkapital pr 31.12.2010
er kr 21 654,30.
Oppsummering
Til slutt vil LSHDB Midt-Norge/
Nordland takke våre samarbeidspartnere for tilskudd, hjelp og støtte. En
stor takk også til medlemmene som
bidrar med innspill og deltakelse!
Trondheim, 9. mars 2011
Styret i LSHDB Midt-Norge/Nordland
Ragnhild Håbjørg (sign.)
Kari K. Engan (sign.)
Mindis Sveen (sign.)
Ingrid Alme Bjerkli (sign.)
Per Jostein Skjager (sign.)
Siste nytt fra LSHDB Midt-Norge og
Nordland:
Nytt styre ble valgt på årsmøtet 16.
mars 2011, som består av:
Ragnhild Håbjørg, leder
Per Jostein Skjager, sekretær
Kari Kristine Engan, kasserer
Mindis Sveen, styremedlem
Ingrid Alme Bjerkli, styremedlem
Aslaug Kibsgård, styremedlem

Flere av styremedlemmene har styreverv i andre brukerorganisasjoner
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LSHDB Telemark
Av Bjørn Egil Hammerlund, referent

gjennomført på 45 minutter.

Før årsmøtet ble det servert kaffe og
vafler. Etter årsmøtet var det sosialt
Årsmøtet ble i år avholdt 19. februar i samvær med gryterett som varte utover kvelden.
Døves Hus, Porsgrunn. Det var 3
medlemmer og 6 støttemedlemmer
Etter årsmøtet ble planer for 2011
tilstede.
lagt frem og styret fortsetter å søke
legater til årets mange aktiviteter
Årsberetning og regnskapene for
som LSHDB sommerstevne i Tromsø,
2010 ble gjennomgått og godkjent
weekendtur til høsten, mosjonsidrett,
uten merknader. Valgene gikk også
greit. Odd Paulsen ble gjenvalgt som deltagelse på utenlandstur og likemannskurs som LSHDB arrangerer.
leder. Per Jonassen og Bjørn Egil
Hammerlund ble gjenvalgt som styremedlemmer. Einar Hartveit ble gjenvalgt som revisor. Årsmøtet ble greit
Årsmøte i LSHDB Telemark
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LSHDB Oslo, Akershus og Østfold
Vinstra. Vellykket og sosialt samvær. Underholdning og konkurStyret
ranse med spørsmål. Vinsmaking
I perioden 01.01.10 - 09.04.10 har - kurs. Bedir informerte oss hvorstyret vært sammensett som føl- dan vi holder med trim/balanse.
ger:
Vi fikk pinnebrød og ekte kaffe
Leder: Camilla Hansen
fra bål. Utrolig. Noen gikk tur til
Sekretær: Maj-Lisbeth Marman
toppen og andre ved sjøen.

Årsberetning 2010

Kasserer: Inger Kristin Hauge
Styremedlem: Bedir Yiyit
Styremedlem: Hege Dalen

27. november var det julebord på
Bærums Verk. Meget vellykket og
I perioden 09.04-10 - 31.12.10 har julestemning og god mat. Først
styret vært sammensett som føl- gikk vi tur på julemarked.
ger:
Leder: Hege Dalen
Økonomi og medlemstall
Sekretær: Maj-Lisbeth Marman
I 2010 har vi fått støtte fra BlindeKasserer Inger Kristin Hauge
missionen kr. 10.000,-, Skedsmo
Styremedlem: Bedir Yiyit
Lions kr. 5.000,- og Sarpsborg
Styremedlem: Reidun Bjerke
Lions kr. 3.000,- og Oslo Kommune kr. 50.000,-.
Valgkomite: Geir Brodal
Sissel Markhus
Antall medlemmer i distriktslaget
pr 31.12.10:
Styremøter
Oslo - 20 ordinære, 25 støttemedl
Det har vært 6 styremøter og det Akershus - 6 ordinære, 27
er behandlet 53 protokollførte sa- Østfold - 7 ordinære, 3
ker.
Til sammen 33 ordinære og 55
støttemedlemmer
Aktiviteter og arrangementer
Hyggetreff 20. august var det so- Oppsummering v. lederen
sialt samvær og det er samtidig I 2010 har det vært et aktivt og
med foredrag av Frode Gravspennende år for distriktslaget.
ningsmyr om informasjon og
Vi har arrangert to hyggetreff, en
opplæring i haptisk kommunika- høsttur og julebord.
sjon.
17. - 19. september var det høst- Distriktslaget har 88 medlemmer,
tur til Fefor Høyfjellshotell i
men det var bare rundt 10 – 20 av
12

dem som deltok på turene og på
hyggetreffene. Vi håper 2011 blir
et minst like spennende år som
2010, og at flere medlemmer blir
aktive og deltar på distriktslagets
aktiviteter og arrangementer.

Inger Kristin Hauge
Bedir Yiyit
Reidun Bjerke

I 2010 fikk vi støtte fra Oslo Kommune og av Blindemisjonen. Vi
har også fått økonomisk støtte
fra andre.

LSHDB Oslo, Akershus og Østfold har
hatt årsmøte 11. mars, og det ble valgt
nytt styre som består av:

Siste nytt fra LSHDB Oslo, Akershus og Østfold:

Leder: Hege Dahlen
Sekretær: Maj Lisbeth Marman
Det igjen gjorde det mulig for oss Kasserer: Reidun Bjerke
å arrangere diverse turer
Styremedlem: Inger Kristin Hauge
Styremedlem: Gunnhild Bjørnevik
og aktiviteter i 2010.

Jeg vil takke styret for samarbeiJeg vil takke Bedir Yiyit for sitt arbeidet og for en god innsats.
Hilsen Styret.
Hege Dahlen
Maj-Lisbeth Marman

de i styret, og jeg vil også takke Inger
Kristin Hauge for sitt mange årlige ansvar for kasse.
Hilsen Hege Dahlen, leder
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Kart for synshemmede
www.medialt.no
Publisert 25. januar 2011
Av Morten Tollefsen

http://www.medialt.no/product/diverse
-hjelpemidler/taktiltverdensatlas/11/11002.aspx

Den største fordelen med et slikt system er at kartene kan bli langt mer forståelige og detaljerte enn tradisjonelle, taktile kart. Nå trenger vi din hjelp
Hvis du er synshemmet og trenger et til å finne ut hvordan kartene kan bli
lokalkart (f. eks rundt der du bor) vil vi så bra som mulig, og vi vil gjerne ha
gjerne høre fra deg. Vi vil gjerne også hjelp for å finne ut hvilke områder vi
skal velge ut. I prosjektet skal vi forha forslag til kart over nyttige felsøke å finne teknikker som gjør at
lesområder.
kartene kan produseres raskt og uten
Prosjektet Nærområdet under fingre- alt for store kostnader. Vi håper du vil
ne [NUFinger] er nylig startet av Medi- svare på spørsmålene under, og sende svaret til info@medialt.no. Vi vil
aLT og Norges Blindeforbund for å
gjerne ha svarene så snart som mulig.
gjøre det mulig å lage lokale kart.
Vil du ha kart du kan kjenne
på og høre for ditt nærområde?

Norges Blindeforbund gjennomførte i
perioden 01.01.2005-31.12.2006 arbei- Spørsmål om utforming av kart for
synshemmede
det med utviklingen av et taktilt verdensatlas i samarbeid med MediaLT. 1. Hvilke nærområder hadde det vært
Taktilt betyr at du kan kjenne på karte- nyttig for deg å ha et talende taktilt
kart over (f. eks boligstrøket, parken,
ne. I verdensatlaset kan du kjenne
byer, elver, landegrenser, havområder området rundt barnehagen eller skoosv. Kartene legges på en plate, The len, ...)?

Talking Tactile Tablet [TTT], som kob- 2. Har du forslag til fellesområder det
les til en PC. Legger du f. eks fingeren kan lages taktile kart over, og som du
på en by, sier PCen hva den heter.
tror mange synshemmede kan ha nytte av (f. eks en stasjon, en hovedgate,
Det er også mulig å måle avstanden
et torg, et turområde, Norges blindemellom to punkter på kartet, og få
forbunds eiendommer, ...)?
opplest annen informasjon som er
lagt inn i kartsystemet.

3. Hva synes du bør markeres taktilt
Verdensatlaset og platen kan kjøpes på et kart over ditt nærområde (f. eks
fra MediaLT. Ta gjerne kontakt dersom hus, trapper, butikker, plener, gjerder,
stolper, fotgjengeroverganger, ...)? Ta
du vil ha hjelpemiddelnummer
kun med det som er aktuelt for det
og/eller ønsker annen informasjon.
området du foreslår (hva som bør
Du kan også lese mer om atlaset på: med vil naturligvis avhenge av hva
14

husnummer, fargen på hus, navnet på
butikken/restauranten, størrelsen på
4. Hva synes du bør markeres taktilt
plenen, ...)? Hvis du synes noen typer
på et kart over et fellesområde (hus,
informasjon er viktig for området der
butikker, trapper, plener, gjerder, stol- du bor, og andre typer informasjon er
per, dører, fotgjengeroverganger, ...)? viktig for kart som skal brukes av
Ta kun med det som er aktuelt for det mange er det fint om du skriver det!
området du foreslår (hva som bør
med vil naturligvis avhenge av hva
Takk for hjelpen!
kartet skal vise).
kartet skal vise).

5. Hva slags informasjon synes du det
er viktig at talen kan fortelle deg på et
kart over nær/felles-område (f. eks

Jungelhåndboka 2011
Årets utgave av den populære Jung- å laste ned Jungelhåndboka 2011 fra
nettsiden til Rettighetssenteret –
elhåndboka har kommet.
www.rettighetssenteret.no.
I likhet med tidligere utgaver gir boka
en enkel oversikt over velferdsretten, Boka er ført i pennen av Tove Eikrem,
slik at brukerne selv kan orientere
jurist og tidligere leder av FFOs Retseg i ”paragrafjungelen” og kanskje tighetssenter.
finne svar på noen av sine rettighetsEtt eksemplar av boka koster 200
spørsmål.
kroner + eventuell porto.
I boka finner man for eksempel et
eget kapittel som tar for seg tilgjeng- Ved bestilling av 10 eksemplarer eller
elighet og diskriminering, med utmer er prisen 170 kroner per bok +
gangspunkt i diskriminerings og til- eventuell porto.
gjengelighetsloven.
Jungelhåndboka blir også utgitt på
I tillegg tar boka opp spørsmål innen- CD-rom som e-bok i DAISY-format.
for opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenesten, so- Jungelhåndboka kan bestilles på esialtjenesten, barneverntjenesten,
post info@ffo.no eller telefon 96 62
boligspørsmål og offentlig saksbe27 31.
handling.
Jungelhåndboka er beregnet for bruk
både ved selvstudium og som kursmateriell. Det vil etter hvert bli mulig
15

Invitasjon til Norrlandske mesterskap
Invitasjon til Norrlandske mesterskap Påmelding skjer til Georgibelle Frojse
på: e-post: georgibeli sjakk i Nord - Sverige
le.frojse@telia.com
På Sveriges Synskadades Schackfor- Telefon (fra Norge): 004663513689
bund sin hjemmeside er det nå lagt ut
invitasjon til det åpne norrlandsmes- Les hele invitasjonen på:
http://www.srfschack.org/
terskapet.
Ankomstdag er fredag 29. juli og
hjemreise 3. august.

Anbefales!

Påmeldingsfrist er 30. juni.

FN-ratifisering utsettes igjen. - Det er flaut
ne. Utenriksdepartementet, som har
ansvaret for å fremme ratifiserings30. mars 2007 var en merkedag. Som proposisjoner for Stortinget, legger til
et av de første landene signerte Nor- grunn at endringer i nasjonal lovgivning som følge av ratifikasjon skal
ge FN-konvensjonen for funksjonshemmede denne dagen. Siden har det være satt i kraft før ratifikasjon gjennomføres. I statsbudsjettet for 2011 er
vært stille.
det satt av penger til JustisdeparteRegjeringen har lovet og lovet at kon- mentets arbeid med å forberede den
vensjonen skulle ratifiseres, senest i omorganiseringen av vergemålsmyn2010. Når skal det skje? Stortingsre- digheten som er nødvendig for at vergemålsloven skal kunne settes i kraft,
presentant Vigdis Giltun (Frp) stilte
spørsmålet. Svaret gjør skam på Nor- men det er foreløpig uavklart når omorganiseringen kan gjennomføge.
res." Dette står det i svaret fra JustisNå har Giltun fått svar fra Justisdedepartementet.
partementet. Svaret viser at det vil ta
flere år før ratifikasjonen skal behand- Arnt Holte er assisterende generalles i Stortinget:
sekretær i Norges Blindeforbund og
første visepresident i World Blind Uni"Den nye vergemålsloven, som Stor- on. Han er pinlig berørt av at Norge er
tinget vedtok for et år siden, har skapt helt i bakevja.
nødvendig samsvar med artikkel 12 i
FN-konvensjonen om rettighetene til - Ratifiseringen er jo utsatt på ubemennesker med nedsatt funksjonsev- stemt tid, og jeg forstår ikke hvorfor.
www.blindeforbundet.no
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Vi kan ikke akseptere dette, og krever - Norge har hatt en praksis på å endre/oppheve lovbestemmelser før ratifiat konvensjonen ratifiseres nå!
kasjon av konvensjoner. Dette kan i
- Når jeg er ute i internasjonale fora
prinsippet ansees som en attråverdig
og konfronteres med at Norge ikke
praksis; da blir det samsvar mellom
har ratifisert, har jeg mest lyst å gå ut nasjonal lov og ratifikasjonen fra tidsav rommet og gjemme meg. Det er
punktet konvensjonen blir rettslig binpinlig, sier Holte.
dende. Men dette er ikke en nødvendig betingelse for ratifikasjon.
Til nå har 147 land signert og 99 land
ratifisert konvensjonen som slår fast Tross alt er barnekonvensjonen ratifiat de alminnelige menneskerettighe- sert, og det er mange barn som er under vergemål. Det var nettopp ratifiseter skal gjelde også for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. De som ringen av barnekonvensjonen som
ratifiserer konvensjonen, påtar seg å aktualiserte behovet for ny vergetreffe alle lovgivningsmessige, admi- målslov. Men det forhindret ikke Nornistrative og andre tiltak som er nød- ge fra å ratifisere barnekonvensjonen.
vendige for å virkeliggjøre de rettighe- Det er vel 15 år siden barnekonventer som er nedfelt i denne konvensjonen ble ratifisert.
sjon.
Konvensjonen er både viktig for funksjonshemmedes rettigheter i Norge
Støtte fra jurister
og for at land hvor funksjonshemmeVi har stilt spørsmål til Norsk senter
for menneskerettigheter ved Universi- de har svakere rettigheter skal ratifisere.
tetet i Oslo, som bekrefter at vergemålsarbeidet ikke må være sluttført
før konvensjonen ratifiseres.

TT - ordningen
et sekundært forslag om en prøveordning i noen fylker rettet mot tt-brukere
med særskilt stort behov solid støtte,
Statsråd Kleppa kommer brukerorga- noe som er gledelig fra et brukerperspektiv.
nisasjonene i møte
www.ffo.no
Publisert 30. mars 2011

- går langt i å love prøveordning for tt- Forslaget, som ble framlagt av Høyre
og KrF, kom opprinnelig fra FFO sambrukere fra 2012
men med Norges Blindeforbund.
Forslaget om nasjonale retningslinjer
for tt - ordningen ble behandlet i Stor- - Bakgrunnen er at vi mener en fortinget denne uka, og forslaget fikk
søksordning vil gi mange svar på
hvordan man best mulig kan tilretteikke støtte fra andre partier enn FrP,
som stod bak forslaget. Imidlertid fikk legge et transporttilbud for yngre, ak17

tive funksjonshemmede med behov
for et godt fungerende individuelt
transporttilbud. Dette er den gruppen
som faller mest gjennom i ttordningen i dag, sier Berit Therese
Larsen, rådgiver i FFO.

- Vi har allerede bedt om at saken settes opp på møtet i kontaktforum som
ledes av statsråd Kleppa til høsten,
og har en klar forventning om at den
kvitteres ut i Statsbudsjettet for 2012,
sier Larsen.

FFO og blindeforbundet har jobbet
sammen for en slik forsøksordning
over lang tid, og er glad for at samferdselsminister Magnhild Meltveit
Kleppa i Stortinget gikk svært langt i
å love en forsøksordning fra 2012.
Hun ba om at forslaget skulle oversendes Regjeringen for oppfølging, i
stedet for at det skulle bli nedstemt i
voteringen, slik det lå an til. KrF gikk
på talestolen og uttrykte tilfredshet
med dette, men understreket at de
ville følge nøye med på at dette faktisk følges opp.
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Returadresse:
LSHDB (Landsforbundet for kombinert Syns– og Hørselshemmede/Døvblinde, Skippergata 33, 0154 Oslo

LSHDB-sentralstyre 2010 - 2012
Forbundsleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Åshild Johansen
Kari Kristine Engan
Birgit Hagerupsen
Hege Dahlen
John Sandell
Harald Vik
Nina Helene Skorge

LSHDBs hjemmeside: www.lshdb.no (stadig oppdatert)
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