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Styrets hjørne
Denne siden er tomt, fordi ingen av
styret har gitt respons ved å ville skrive noen ord i dette hjørnet.
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Erik Korneliussen til minne
Erik Korneliussen døde tirsdag 18.
mars, etter kort tids sykeleie.

Beitostølen. Han spilte også sjakk og
deltok i forskjellige sjakkturneringer.

Erik var kjent som en norsk toppidrettstjerne i mange år og gjorde
mange gode idrettsprestasjoner både
nasjonalt og internasjonalt. Han deltok i flere landskamper i friidrett i
spydkast .Han ble også norsk mester
i veteranfriidrett i spydkast.

Erik hadde tillitsverv innen LSHDB
Buskerud fylke og ble en markant
skikkelse innen døvblindemiljøet på
Eikholt ressurssenter for døvblinde i
Drammen.

Han viste allsidighet ved at han også
deltok i skiskyting i ridderrennet på

av Kjell R. Johnsen

Erik var meget utadvent og hadde lett
for å komme i kontakt med andre
Senere viet han sin tid som idrettsin- mennesker. Og han var en utpreget
struktør i spydkast for unge spydkas- gladgutt og tok seg god tid til å snaktere .Han deltok også i Paralympics i ke med andre.
Vi lyser fred over hans minne
Sydney, Australia, i 2000.

LSHDB Oslo, Akershus og Østfold
LSHDB Oslo, Akershus og Østfold
hadde hatt årsmøte torsdag 13 mars
2014.
Det gamle styre var:
Leder Hege Dahlen
Sekretær Gunhild H. Thoresen
Kasserer Reidun Bjerke
Styremedlem Inger Kristin Hauge

På årsmøtet ble det valgt nytt styre,
som består av:
Leder Sissel Markhus
Sekretær Anette Årnes
Kasserer Inger Kristin Hauge
Vi gratulerer Sissel Markhus som nyvalgt leder!
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På dansefot
av Cor van der Lijcke
Caroline Hansen og Inger Lise Dokken (lese- og skrivehjelp)
For noen år siden var kona mi og jeg
på swingkurs. Det var moro!

kaen at jeg spurte presten om han
kunne gi meg mer velsignelse. Nei,
jeg har visst ikke mer enn jeg trenger
selv, sa han. Han slet også med mazurkaen!

Vi fullførte kurset og nå er jeg nesten
Da kurset var ferdig, sa vi til hverand- friskmeldt!! Med andre ord.. Jeg er nå
re at vi skulle ta et gammeldanskurs. I en stor tilhenger av gammeldans. Nå
høst fant vi i lokalavisa et tilbud fra
har vi lyst til å lære å danse tango,
"Steinsgårdskroken spell -og danse- rumba, cha cha cha og salsa, olè!
lag". Kurset ble arrangert på en nedlagt skole, og alt gikk på dugnad.
Kona mi har fortalt meg flere ganger
at jeg er kakemons, linselus, senterDansedeltakerne måtte hente ved og rotte og nå sier hun også at jeg er
fyre i ovnen, vaske gulvet, koke kaffe danseløve! Jippi!
og bake kaker, osv. Atmosfæren og
samholdet var veldig flott. Til sammen
var det rundt 60 deltakere (faste med- Tusen takk til alle i Steinsgårdskroken
for et veldig flott dansekurs og fint
lemmer og kursdeltakere). De faste
danserne var mentorer for oss kurs- sosialt samvær!
deltakerne. Helt utrolig!
I utgangspunktet var tilbudet 10 dansekvelder à 2 timer for 250 kr. Det er
billig! Hver dansekveld var det levende musikk med bass, gitar og torader, kaffe og kaker. Til slutt ble det 14
kvelder, inkludert hyggekveld med
quiz, spekemat og igjen levende musikk.
Første kurskvelden følte jeg meg som
en alvorlig syk pasient, som oppsøkte
lege for å bli frisk. Den andre gangen,
sa jeg til kona min: "Jeg orker ikke
mer, jeg går hjem..."
Vi lærte vals, polka, reinlender og mazurka. Mazurka var veldig vanskelig.
På kurset var også presten i bygda.
Det gikk så dårlig med meg på mazur5

Old boys nettverk
Vi hadde middag der kokk Knut
Gjerdsjø tok oss med på en kulinarisk
reise. Neste dag ble vi informert om
muligheter og praktiske tips for korte
Fra 28. til 30. oktober var jeg på gutte- og lengre reiser, av Sjur Lindbæk.
treff for voksne menn på Eikholt.
Vi hadde det veldig morsomt med vitser, samtaler og "eksplosive" historiÅtte menn fra begynnelsen av 40årene til slutten av 60-årene deltok på er! Det var mye latter, men også alvorsfylte samtaler der vi kom nær inn
kurset. Kurset er et prosjekt for at
menn skal komme seg" opp fra sofa- på og delte erfaringer med hverandre.
en" og bli mer aktive på kursfronten.
En stor takk til arbeidsgruppa som
Første dag hadde vi en presentasjon stod for kursprogrammet, alle ansatte
om bruk av nettbrett og smarttelefon. på Eikholt, tolker og deltakere.
Vi var også på bowling i Drammen.
Der var jeg med på en gruppe som ble På gjensyn på neste guttetreff!
kalt "Team Dark." Det gikk så det suste!
av Cor van der Lijcke
Caroline Hansen og Inger Lise Dokken (lese- og skrivehjelp)

Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler
Kilde: NAV, publisert 09.01.2014
Fra 1. januar 2014 ble det innført tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer
med nedsatt funksjonsevne.
Brukere som fyller vilkårene kan, etter
søknad, få utbetalt et tilskuddsbeløp
på 2 000 kroner. Bruker kjøper selv
inn hjelpemidlene. Tilskuddet er ment
å dekke de ekstrautgifter bruker har
til rimelige hjelpemidler, spesielt utviklet for personer med nedsatt funksjonsevne, som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Bruker
kan søke om nytt tilskudd etter fire år.
Det er viktig at søknader om tilskudd

til rimelige hjelpemiddel kommer på
ET SEPARAT SØKNADSSKJEMA med
egen førsteside, og ikke på samme
søknadsskjema som andre hjelpemiddel. Det skal brukes vanlig søknadsskjema for hjelpmiddel.
I forbindelse med statsbudsjettet for
2014, innførte regjeringen en tilskuddsordning på 8 mill til enkle og rimelige hjelpemidler i dagliglivet.
Dette ble gjort for å rette opp noen av
de negative konsekvensene brukere
av hjelpemidler har erfart at hjelpemidler til å spise, drikke, lage mat,
vaske seg og kle på seg ble tatt ut av
folketrygden i 2012.

6

Nordisk Ungdomsledermøte
Innbydelse til Nordisk Ungdomslekes tatt opp innen utgangen av mai.
dermøte 17. – 19. oktober 2014 i Nor- Påmeldte deltagere vil motta fullstenge
dig program i løpet av sommeren.
Konferansespråk er engelsk. ProKjære nordiske ungdomsavdelinger! grammet starter fredag ettermiddag
med middag kl. 18:00 på fredag
Det er med glede vi kan invitere til
kveld, og avsluttes med lunsj kl.
Nordisk Ungdomsledermøte i Norge. 13:00 på søndag.
Foreningen Norges døvblinde er vertskap for møtet.
Det er ca. 40 km fra Gardermoen
Lufthavn til Hurdalsenteret, og vi anTil møtet inviteres 2 representanter
befaler at dere tar en taxi fra Gardermellom 15 og 35 år fra hvert land.
moen. Taxituren tar ca. 30-40 minutter og vil koste rundt 900 NOK per
Ungdomsledermøtet finner sted fre- taxi. FNDB vil organisere felles transdag 17. – søndag 19. oktober på Hur- port fra Hurdalsenteret til Gardermodal syn- og mestringssenter, Østside- en søndag 19. med avreise fra Hurdal
vegen 101, 2090 Hurdal, Norge tlf.
klokken 14:00.
+47 63 98 80 00. Møtet må legges til
denne datoen grunnet kapasiteten på FNDB har fått tildelt 60 000 SEK fra
Hurdalsenteret, og ikke i september NVC til Ungdomsledermøtet. Dette vil
slik som opprinnelig planlagt.
dekke deltagernes kost og losji, samt
øvrige konferanseutgifter. Dersom
Hurdalsenteret har en vakker beligdet etter møtet skulle være penger
genhet rett ved Hurdalsjøen i Akers- fra bevilgningen vil disse benyttes til
hus, og er en arena for sanselige
delvis refusjon av deltagernes transopplevelser, hvor særlig andre san- portutgifter.
ser enn synet tas i bruk. I et atrium i
senteret finnes en sansehage med
Kost og losji for tolk-ledsager og
luktsterke urter, blomster og busker. kontaktperson må de respektive
Kunstgjenstander og utsmykning på lands døvblinde organisasjoner selv
senteret er følbare og taktile. Sente- betale for. Prisen per person for tolkret har svømmebasseng, boblebad,
ledsager med fullpensjon er på ca.
badstue, stor gymsal, trimrom og en 2800 NOK for hele helgen. Dersom
stor klatrevegg. Senteret har egen
det blir gitt avslag på å dekke disse
hundegård, og det er mulig å ta med utgiftene vil vi gjerne ha beskjed, slik
førerhund dersom dette meldes inn
at et eventuelt overskudd kan benytpå forhånd.
tes til å helt eller delvis dekke dette.
Vedlagt finner dere foreløpig proPåmeldingsfrist for deltagere med
gram. Vi ber om tilbakemelding på
antall tolker er fredag 1. august. Påeventuelle tema eller saker som øns- melding kan sendes til fndb@fndb.no
7

Velkommen til Ungdomsledermøte i
Norge!
Mvh,
Foreningen Norges døvblinde
Heidi Tofteberg
Organisasjonssekretær
Program for Nordisk Ungdomsledermøte 17. – 19. oktober 2014
Møte blir holdt på Hurdal syns- og
mestringssenter, Østsidevegen, 2090
Hurdal, Norge
Fredag 17. oktober
17.00: Ankomst
18.00: Middag
20.00: Informasjon om helgen og deltagerne
Lørdag 18. oktober
08.00: Frokost
09.00: Foredrag – tema kommer senere
10.00. Kaffepause
10.30: Foredrag – tema kommer senere
13.00: Lunsj
14.00: Gruppediskusjon, utveksling
av informasjon og erfaringer: hva

fungerer og hva fungerer ikke i ditt
land?
15.00: Foredrag – tema kommer senere
18.00: Middag
20.30: Aktiviteter
Søndag 19. oktober
08.00: Frokost
09.00: Hvordan fortsetter vi disse diskusjonene og det nordiske samarbeidet?
11.00: Evaluering og gruppebilde
13.00: Lunsj
14.00: Avreise
Informasjon fra LSHDB:
Dersom du som er mellom 15 og 35
år, er interessert i å delta på ungdomsledermøte i regi av LSHDB, ta
gjerne kontakt med LSHDB-kontoret
på e-post: kontor@lshdb.no
LSHDB har pr i dag ingen ungdomsavdeling, men vi vil gjerne ha en avdeling med unge døvblinde mellom 15
-35 år. Dersom du er interessert, bare
ta kontakt med LSHDB-kontoret.
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Hjelp oss å si fra til FN!
Er du funksjonshemmet, kronisk syk
eller pårørende og har opplevd at rettigheter du har ikke blir innfridd? Nå
kan du hjelpe oss å si fra til FN om
dette ved å gi innspill til en skyggerapport som Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) skal oversende FN-komiteen på vegne av norske organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

miteen har blant annet myndighet til å
gi anbefalinger til Norge om hvordan
konvensjonen best bør gjennomføres.
Dette på bakgrunn av den informasjonen komiteen mottar fra blant annet
skyggerapporten. Anbefalinger kan
for eksempel være å oppheve, endre
eller vedta lovgivning og bevilge ressurser.

I juni 2013 ratifiserte Norge FNkonvensjonen om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen pålegger Norge å
levere en omfattende rapport to år etter ratifisering om gjennomføringen
av bestemmelsene i konvensjonen.

Hvordan kan du hjelpe oss?
For at rapporten til FN skal vise hvordan det virkelig er å være funksjonshemmet eller kronisk syk i Norge,
trenger vi hjelp fra deg som selv har
en diagnose, er pårørende eller jobber i en uavhengig organisasjon. På
FFOs nettsider er det lagt ut et skjeFFO har fått oppdraget med å koordi- ma der du kan sende inn innspill til
nere skyggerapporteringen på vegne skyggerapporten. Innspillskjemaet
av norske organisasjoner av funkfinner du på denne adressen:
sjonshemmede og kronisk syke.
www.ffo.no/Rettighetssenteret/Skygg
Skyggerapporten skal beskrive hvor- erapport
dan virkeligheten er for funksjonshemmede og kronisk syke her i lanRetningslinjer:
det, og hva som anses som de største Alle kan gi innspill til FFO, og alle innutfordringene.
spill vil bli vurdert. For at rapporten
skal bli troverdig og riktig, må innspill
Alle samfunnsområder er regulert av inneholde dokumentasjon. Dette kan
konvensjonen. Konvensjonen stiller
være henvisninger til forskning, tilblant annet krav til funksjonshemme- syn, undersøkelser og lignende.
des tilgang til arbeidslivet, helse- og Innspillet må være:
rehabiliteringstjenester, fullverdig
•
Kort, konkret, troverdig og så obopplæring, tilgjengelighet og mye
jektiv som mulig.
mer.
•
Fremheve hovedutfordringer og
foreslå konkrete anbefalinger.
Skyggerapporten skal leveres FNkomiteen for funksjonshemmedes rettigheter i 2015. Dette er et ekspertorgan av funksjonshemmede som er
satt til å håndheve konvensjonen. Ko9

Ski for Light i Anchorag, Alaska
sammen, selv om elgen ikke er farlig,
men uansett må vi være forsiktige!
Anchorag er en by i Alaska og der
Jeg tenkte UFF, fordi jeg har ikke lyst
ble det arrangert Ski for Light, og det å møte elg, og synes det var litt
går ut på det samme som Ridderren- skummelt å gå i skiløypa i skogen.
net på Beitostølen. Det er ikke så
MEN jeg fikk høre at det var en elg
stort som selve Ridderrennet, men
med to barn og at de tulla med oss.
det er veldig bra som ble gjort for alle Mange hadde det moro og fikk seg
deltagere. Ski for Light ble arrangert en god latter.
for 39. gang.
På kveldene var det forskjellige arVi ble godt mottatt av de hyggelige, rangementer med folkedans, musikk
amerikanske verter og vertinner i Ski og diskotek. Fredags kveld var det
for Light. Vi var Aslaug, Harald og jeg Norway aften, der vi fra Norge undersom var med, og vi har dobbelt san- holdte for de andre der. Det var første
setap, mens de andre var blinde og
gang for meg, og derfor fikk jeg oppsvaksynte. Noen kom fra Europa, og gaven med å dele ut en norsk kalende fleste var fra Amerika.
der til en deltager fra Amerika. Hun
ble kjempeglad for det.
Vinteren i Alaska pleier å ha masse
snø og kjempekulde i januar/februar, Før på dagen skulle det være konkurmen i år har det vært en mild vinter, ranse, men dessverre ble det avlyst
så det var så lite snø der.
på grunn av at snøen har smeltet
Da vi kom dit, var det kaldt og fantas- bort i løpet av natten. På lørdag fortisk og strålende vær nesten hver
middag opplevde vi Idatrod, et hundag. Jeg og de andre gikk på ski, og deløp som går i Alaska. Det var fandet var flotte tilrettelagte skiløyper og tastisk å oppleve det på nært hold. Vi
fint føre.
heiet på nordmennene som deltok
der.
Det var en glede å være ute på skitur
og møte de andre som var også der. Lørdag kveld fikk vi medalje for å delFor noen av deltagerne var det første ta på Ski for Light. Det var en opplegang på ski, og de ga ikke opp. Det
velse å være i Alaska, et minne for
er en egen stemning og glede i det å livet.
være ute i aktivitet sammen med de
andre, og det gir meg motivasjon og Neste år blir det Ski for Light i Coloenergi og en god følelse av mestring. rado, og de har 40 års jubileum.
Av Hege Beate Dahlen

Alle fikk en frivillig ledsager å gå ski Tusen takk til tolk/ledsagere som
sammen med. Da vi skulle opp til
gjorde det mulig for oss å delta på
skiarenaen, fortalte bussjåføren hele Ski for Light i Alaska.
tiden om elg, og at vi måtte holde
10
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Hva bør IKT - opplæring inneholde?
Hva bør IKT - opplæring av synshem- Spørreundersøkelsen er en del av
Jobb-klar-prosjektet, som støttes av
mede inneholde?
NAV hjelpemidler og Tilrettelegging.
Hei!
Hovedmålet i prosjektet er å definere,
utvikle og teste ut en totalpakke for
Denne e-posten er spesielt til synshemmede, men vi håper at dere andre IKT-opplæring, som gjør synshemmekan hjelpe oss med å spre e-posten til de jobbklare. Ønsker du å være med å
teste opplæringen, kan du kontakte
synshemmede dere kjenner. På forhånd takk!
oss på e-post: info@medialt.no eller
21 53 80 10.
Synshemmede får for dårlig IKT opplæring. Det ønsker vi i MediaLT å I følgende artikkel kan du lese mer om
gjøre noe med. Derfor vil vi gjerne
prosjektet:
høre fra deg som selv er synshemmet http://www.medialt.no/news/jobbklarprosjektet-totalpakke-forom hvilken opplæring du trenger.
synshemmede-paa-iktPå følgende lenke finner du et spørre- omraade/881.aspx
skjema du kan bruke for å dele dine
erfaringer:
Med vennlig hilsen
https://response.questback.com/medi Oss i MediaLT
alundetollefsenas/3wiwxy7hcz/
www.medialt.no
Hvis du synes det er vanskelig å fylle
ut et webskjema, er det bare å kontakte oss på telefon: 90 89 93 05. Så vil vi
hjelpe deg med å fylle ut skjemaet.
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Dikt
SVAKSYNT

SE

La ei svaksynt skape hinder
for den drøm du en gang fant.
Kast de lenkene som binder
deg til jordens grøftekant.

Jeg titter ut av store øyne,
ser og ser og ser.
Hva får mitt "ytre øye" skue?
Er det noe verdt å se?
Jeg kunne kanskje tiden bruke
til å få sett no' mer?
Kanskje finnes nok en regnbue,
flere smil, en sol, et tre?

Lær å gå på andre veier,
se med ører, hender, hud.
Bruk de sansene du eierde er gaver du har fått av Gud.

Skynn deg, tiden står ei stille,
bruk den tid du har på jord!
Se og se og nyt av synet,
hav og himmel, alt som gror.
Les og lær - la hodet pines,
les deg rik på kloke ord!
Lev i lyset, lev i nuet, mørket
kan komme fortere en du tror!

(SM-okt.2001)

Døden i livet
Lyd og bilder,
Lys og lukter,
Alt er spindlet som en vev.
Lyse minner,
gamle drømmer,
gjemt i ordene du skrev.

(SM-2001)

Se med hodet,
lytt med hjertet,
bruk de kreftene du har.
Smile, gråte,
livets gåte,
først i døden får du svar.
(SM-okt.2001)
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Mareritt eller majestet?
Min første kontakt med iPhone

Noen uker senere gikk jeg til Telehuset på Jessheim for å kjøpe et abonav Cor van der Lijcke
nement. De klarte det ikke, simkortet
Lese og skrivehjelp Caroline Hansen fant ikke nettverket. De prøvde flere
og Inger Lise Dokken
ganger. og de satte også inn et nytt
simkort, men null respons. Da sa de:
Har en mobiltelefon" omtrent fra 2.
"Det må være en mandagstelefon. Du
verdenskrig".
må tilbake til Eplehuset i Oslo for å
Hørte entusiastiske ord fra alle kanter ordne dette. Vi kan ikke hjelpe deg ."
om bruk av smartphone. Tenkte da at
dette kunne være et veldig nyttig
Jeg gikk for andre gang til Eplehuset i
kommunikasjons- og informasjons
Oslo. Der var det stor pågang med
hjelpemiddel for meg. Orienterte meg folk som hadde problemer med sine
på det lokale marked, for å skaffe meg appleprodukter! Skremmende! Vi venen iPhone.
tet og ventet, og fikk tilslutt hjelp,
men til ingen nytte. De klarte heller
Steve Jobs, grunnleggeren av Apple, ikke å løse problemet. Jeg sa at jeg
hadde en visjon om at alle skulle kun- var veldig misfornøyd og at jeg ønsne bruke en mobiltelefon. Uansett om ket en ny telefon. Det gikk ikke, pga
du har en funksjonshemning eller ei. deres rutiner. "Vi må først sende teleAlle Apple- produkter har voiceover, fonen til Nederland for å finne ut hva
noe som betyr at du kan høre med en som er feilen.. "Det går ikke, om et
syntetisk tale - hvordan du navigerer par dager har jeg mitt første iPhonepå telefonen.
kurs!" utbrøt jeg. De prøvde igjen og
satte tilslutt et simkort fra netcom i
Telefonen har også et innebygd tale- telefonen. Da gikk det så det suste.
styrt program (Siri), med kunstig intelligens. Dessverre er ''Siri'' bare
Jeg hadde ikke brukt telefonen i det
engelsktalende, men du kan f. eks be hele tatt. Min telefon var sannsynligSiri ''Call mamma'', og hun vil gjøre
vis på en eller annen underlig måte
dette automatisk.
låst til netcom. Jeg ble bedt om å gå
til en netcom forhandler for å låse
Lokale forretninger hadde ikke nok
opp telefonen. Telefonen ble låst opp
kunnskap til å installere voiceover el- på et blunk og de sendte meg tilbake
ler Siri. Jeg bestemte meg for å dra til til Eplehuset. De klarte fortsatt ikke å
Eplehuset i Oslo. Her har de sikkert
sette inn mitt telenor-simkort i telefokompetanse og kunnskap for å instal- nen, og jeg ble igjen sendt av gårde til
lere iPhonen på riktig måte. De klarte en ny butikk, en Telenorforhandler.
å installere telefonen, men det tok veldig lang tid. Det gikk fram og tilbake, Heldigvis ligger mobilbutikkene i Oslo
fram og tilbake. Dette skapte usikker- på rekke og rad. På Teleekspressen
het.
satte de inn et nytt simkort, og da var
14

problemet endelig løst. Jeg gikk igjen
tilbake til Eplehuset gang for å installere min telefon, med voiceover og
"Siri." Galt gikk det igjen. Telefonen
gikk i svart og først da, etter flere timer med venting og fram og tilbake
mellom butikkene, fikk jeg en ny telefon. Jippi!

at simkortet var låst. Heldigvis er det
en bitte liten telebutikk på Gardermoen hvor de hadde peiling og fikset
opp i tullet. Hurra!

Noen dager senere fikk jeg min første
opplæring om iPhone sammen med
leselist. Nå kan jeg for eksempel se
på værmelding og ringe. ForhåpentHistorien er ikke over enda. Da jeg
satt på toget og skulle prøve ut telefo- ligvis skal min iPhone gå fra å være
nen på nytt, fikk jeg igjen beskjed om mareritt til å bli en majestet.

Lover å bedre tolketjenesten til døvblinde
Kilde: www.nrk.no/buskerud, publisert 18. mars 2014

tidsaktiviteter.

Fortsatt mange i samme situasjon
I dag er Harald Vik fornøyd med tilbuArbeids- og sosialminister Robert
Eriksson lover døvblinde tolk også til det han får, men fortsatt er det andre i
samme situasjon som ikke får behofritidsaktiviteter. I dag besøkte han
Eikholt i Drammen, som er nasjonalt vene godt nok dekket.
ressurssenter for døvblinde.
– Konsekvensene blir passivitet og
isolasjon, og de følgene det gir. De
– Hvis jeg ikke får tolk til å gjøre det
jeg har gjort i alle år, ønsker jeg bare har behov for ekstra tilrettelegging for
å kunne leve verdige liv, sier direktør
å dø så fort som mulig.
Roar Meland ved Eikholt ressurssenter for døvblinde i Drammen.
Det sa Harald Vik til NRK for ganske
nøyaktig et år siden. Det skulle bli
Ikke fornøyd på andres vegne
starten på en omfattende sak om
hvordan de nye reglene for rett til tol- En av dem som har engasjert seg
sterkt i de døvblindes situasjon er
ketjenester for døvblinde skulle forFremskrittspartiets Robert Eriksson.
stås.
Engasjementet har han beholdt også
I mange tilfeller ble tolken erstattet av etter at han ble arbeids- og sosialmien ledsager, noe de døvblinde mente nister.
ikke var en tilfredsstillende løsning.
Det skulle komme politiske løfter, op- I dag kom Eriksson på besøk på Eikholt. Han ble tatt imot av en engasjert
timisme og nye nedturer før det ble
satt av penger i revidert nasjonalbud- Harald Vik.
sjett som skulle gi Vik og hans likestilte tilbake tolketjenester også til fri- – Takk for sist. Det er et år siden vi
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selv definerer?
– For meg er det viktig at tolketjenesten også skal omfatte fritidsaktiviteter. Det er viktig for de døvblinde å
kunne leve fullverdige liv, sa Eriksson.

møttes på Stortinget. Da hadde du
lest brevet mitt, og du satte deg inn i
situasjonen min og forsto hvordan
min hverdag var avhengig av tolk, sa
Vik.

Vik har fått tilbake tolken til fritidsaktiviteter, og han er veldig fornøyd med – Skal sende SMS
det. Men han ønsker fortsatt å kjempe Med det var Harald Vik mer enn fornøyd med dagen.
kampen for andre døvblinde.

– Ja, det var kjempefint. Så jeg håper
vi sees igjen snart, og kanskje dukker
jeg opp på Stortinget snart, sier Vik til
statsråden.

– Jeg hører stadig fra mange døvblinde rundt omkring i landet at de får avslag fra NAV, og det forstår jeg ikke,
sa Vik gjennom sin tolk.

Så fortsetter han, til stor latter fra de
Vil bedre tjenesten
andre som er til stede.
Arbeids- og sosialministeren satte
pris på velkomsten han fikk, men han
er ikke fornøyd med at mange fortsatt – Jeg skal sende deg en SMS, Robert.
ikke får det tolketilbudet de trenger.
– Det er trist å høre at en del døvblinde ikke får dekket det behovet de har.
Jeg har stort engasjement for dem,
og derfor har jeg satt i gang et arbeid
der vi skal se på ulike alternativer for
å komme fram til gode ordninger for
framtida. Det er åpenbart at det er hull
i sikkerhetsnettet som må tettes, sa
Robert Eriksson.
Han ønsker en god dialog med brukerorganisasjonene, for å sikre en
best mulig løsning for de døvblinde.
– Skal de få dekket det behovet de
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Tegnspråk
Kilde: Språkrådet

som ett av flere språk som benyttes i
et mangespråklig samfunn.

Språkrådet arbeider for å styrke norsk
tegnspråk. Her er de viktigste arI et språkpolitisk perspektiv må vi
beidsfeltene våre:
fastslå at tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv, blant annet
•
Vi svarer på språkspørsmål om
som identitetsmerke og ekte kulturuttegnspråk
trykk for en språklig minoritet i det
•
Vi samarbeider med fagmiljøer og norske samfunnet. Norsk tegnspråk
interesseorganisasjoner
er også et genuint norsk språk, en del
•
Vi informerer om bruk av tegnav den norske kulturarven og ikke
språk i ulike sammenhenger
minst en del av det språklige mang•
Vi informerer om opplæring i
foldet i landet som vi alle har en særtegnspråk
lig plikt til å ta vare på.
•
Vi informerer om tegnspråkbrukernes språklige rettigheter
Norsk tegnspråk er anerkjent som et
fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det
kan brukes i alle sammenhenger, og
at det har utviklet et spesialisert ordforråd som gjør at det er i levende
bruk i alle deler av samfunnslivet, på
alle språklige bruksområder og i alle
språklige bruksfunksjoner.
Tegnspråk må ikke sees på som en
kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men
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