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Hjemme hos mig har jeg en arkivskuffe. I den
har jeg flere mapper fyldt med sagspapirer,
ansøgninger, godkendelser, afvisninger og alt
muligt andet. Alt sammen fra Københavns
Kommune. Papirerne om mit liv, og hvordan jeg
skal leve det.
Hvorfor har jeg alle de papirer? Hvorfor kan jeg
ikke klare mig uden dem? - og systemet i det
hele taget?
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Det er altså pisseirriterende at modtage den obligatoriske ”du-er-ikke-handicappet-nok” brev
fra kommunen hver anden måned. Ok... tilbage
til skrivebordet, sende ankebrevet og vente
yderligere 3 måneder før beslutningen. Hvorfor
ikke bare et JA! - med det samme?
Nyborgsskolen er dyrere end en almindelig
efterskole. Ansøgning! Kom ikke ind på Statens
Teaterskole og måtte vælge et privat alternativ.
Ansøgning! Jeg vil gerne lære mere om min søns
trivsel som barn af døve forældre. Ansøgning!
Jeg vil gerne vågne op om morgen. Ansøgning!
Vil gerne modtage gæster. Ansøgning! Medlemskab af Absalon Ungdomsklub. Ansøgning!

ANNONCE

Jeg sad i bilen en dag med en afvisning fra
kommunen. Igen! Jeg surmulede og var rigtig
irriteret. Min mor sagde en gang så rammende
”Det er aldrig kedeligt at være døv”. Så sandt!
Så sandt!
Jeg gør det - fordi jeg ikke har nogen alternativer.
Jeg er døv. Jeg er handicappet. Jeg har et anderledes behov i forhold til majoriteten.
Men! Hvor er min frihed? Mulighed for at vælge
og vrage, PRÆCIST som jeg vil? Leve det liv,
som jeg har lyst til - uden at måtte spørge
systemet om lov? Hvorfor er systemet ikke
tilrettelagt os?
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Visualis er et medlemsblad for
Danske Døves Ungdomsforbunds medlemmer.

Efter en lang dag er dette dagens optur: sol, latte og
Visualis-bladet. Det er livet <3
Indsendt af Kristine Seiler
Har du et fedt billede til Visualis? Send det til tm@visualis.
dk - så kommer det måske med som næste nummers pletskud!”

Visualis tager forbehold for
trykfejl.
Redaktionen påtager sig intet
ansvar for uopfordret indsendt
materiale.
ISSN: 1396-4267
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LEDER

NYT FRA DDU

Vores politiske konsulent Søren Winkel er vendt
tilbage i sin faste stilling pr. 1. maj, og kontoret
kører nu på fuld kraft.

Deaf-ug.dk er en ny hjemmeside, og den bruges
til at hjælpe unge døve, der er usikre på alt muligt omkring uddannelser. Den minder om www.
ug.dk, men har den luksus, at man kan få hjælp
af andre døve! Se hjemmesiden!

Frivilligfest
DDU-sekretariatet og -bestyrelsen har besluttet at lave en frivilligfest for at takke alle
de frivillige, der har hjulpet os i 2011 og i det
første halvår af 2012. Datoen bliver lørdag d. 11.
august. De frivillige vil få en indbydelse fra DDU
snart. Vi har bestilt godt vejr den dag, så vi kan
grille udenfor på terrassen.

3 COILIN P. BOYLAN JERITSLEV FORMAND
Ser du det samme, som jeg gør i spejlet?
Ser du mig, som jeg selv gør? Ser du mit
sande jeg? Hvem er jeg egentlig?
Disse slags spørgsmål har sikkert verseret mange gange i vores tanker. Tankerne sniger sig langsom op i vores bevidst. Det er ingen, der kan sige, hvornår
de vil komme igen. De kan komme når
som helst, midt om natten gloende ud
ad vinduet på det regnfulde vejr eller siddende på ens yndling bænk foran skolen
i det solrige vejr eller hvilende under det
ældgamle egetræ ude på den åbne mark.
Efter min mening er det kun gennem
dialog, man kan få svar på disse spørgsmål, og ofte betyder svarene meget for
ens identitetsfølelse. Har man fundet
gode svar på spørgsmålene, styrkes ens
identitet og selvværd.
Så det der interesserer mig er, hvordan
vi kan overføre vores styrkede identitetsfølelse til ungdomsforeningerne?
Identitetsfølelse vil styrke fællesskabet

af foreningernes aktiviteter. Flere medlemmer giver som oftest et større antal
af gennemførte aktiviteter.
Er der aktiviteter, vil DDU få det årlige
driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Er der ingen aktiviteter,
får DDU intet. En af de vigtigste dage for
DDU er uden tvivl 1. juni, idet det er denne dag, hvor ansøgning om driftstilskud
senest skal afleveres. Derfor har DDU
stor interesse i at imødekomme ungdomsforeningers ønsker/forventninger,
så motivationen til at arrangere foreningernes aktiviteter bevares. For at vide,
hvad foreningernes ønsker/forventning
er, skal DDU derfor gå i tættere dialog
med foreningerne.
For nylig (28.-29. april) havde DDU
istandsat et årligt klubmøde, hvor to
bestyrelsesmedlemmer fra hver ungdomsforening deltog (med undtagelse
af Absalon, som sendte to klubrådsmedlemmer). Klubmødet skal virke som et
forum, hvor foreningerne frit
kan udveksle viden, diskutere
eller bare snakke sammen.
Blandt andet har klubmødet
resulteret i, at foreningerne
har fået den fremragende idé
at oprette en fælleskomité,
der skal bestå af en udpeget
repræsentant fra hver forening. Komitéens formål er at
understøtte ungdomsforeningerne med
at fremme et tværgående samarbejde.
Det kan lade sig gøre ved at lade komitéen stå for de årlige fællesarrangementer. Hvordan komitéen skal fungere helt
specifikt, er endnu ikke besluttet. Men

En af de vigtigste
dage for DDU er
uden tvivl 1. juni
blandt foreningerne. Følelsen af at høre
til fællesskabet vil give flere medlemmer
hos foreningerne. Medlemmerne skal
føle stolthed over at høre til en ungdomsforening. Det er væsentligt, fordi
DDU - som bekendt - er meget afhængig

DDU vil nu arbejde på at fået stablet
fælleskomitéen på benene.
De årlige fællesarrangementer vil styrke fællesskabet. Problemet har været,
at ungdomsforeningerne har levet deres eget liv uden indbyrdes kontakt og
uden kontakt til DDU. Det har betydet,
at ungdomsarbejdet er nærmest totalt
ukoordineret og med lidt indbyrdes kommunikation. Dette vil et fællesarrangement og en fælleskomité lave om på.
Det næste klubmøde skal ske hos Globen Ungdom i Århus. Det bliver spændende at se, hvad det næste klubmøde
vil resultere i. Samtidig skal DDU’s politiske konsulent, Søren Winkel, snart på en
turne i Jylland som en del af DDU’s fem
målsætninger for ungdomsforeningerne
i 2012-2013. En målsætning er nemlig, at
DDU skal sætte mere fokus på Jylland.
Ja, Søren er atter vendt tilbage hos DDU
som fuldtidsansat.
Apropos at udvide horisonten via dialog, så er bestyrelsen blevet enige om, at
suppleanter nu skal have en større rolle
i bestyrelsen. Det gøres ved at tillade
dem adgang til bestyrelsens fælles mail
bestyrelse@ddu.dk, og de bliver tilbudt
deltagelse i bestyrelsesmøder hver gang
(dog får de ikke stemmeret, medmindre
de har overtaget et fraværende bestyrelsesmedlems plads). På den måde får
DDU’s bestyrelse udvidet sit netværk.
Jeg hilser dem hjerteligt velkomne.

Sommerhilsen
DDU’s sekretariat og bestyrelse
ønsker alle en god sommer - med
forhåbentligt godt vejr! Hold øje
med hjemmesiden for at se, hvornår
sekretariatet holder sommerlukket.

Sommerens Lejre
Nordisk Ungdomslejr, som i år foregår i Ål, Norge, er som altid en populær
lejr. Deltagerlisten er nu fyldt op, som består af 25 unge danskere og én
leder.
Nordisk Junior Lejr går af stabelen d. 9-15. juli i nærheden af Kolding. Vi
håber på, at der kommer mange unge mellem 13-17 år med fra Danmark! I
kan se flere oplysninger om lejren på www.njl.ddu.dk
Ridelejren har allerede modtaget henvendelser fra nogle interesserede,
vi håber, at der kommer flere deltagere med til denne spændende og
interessante lejr.
Der vil også komme en Overlevelseslejr No. 2. – I kan se mere på hjemmesiden www.olt.ddu.dk – Kom med og udfordr dig selv!!

www.njl.ddu.dk

www.olt.ddu.dk

Vi har gennemført klubmøde d. 28. - 29. marts
med deltagelse af hele 18 repræsentanter fra 8
ungdomsklubber i hele Danmark. Det skal siges,
at det er en ny rekord, og vi glæder os over den
positive udvikling. Efter mødet er alle vendt
hjem med mange spændende udfordringer!
Hej! Jeg er en pige på 13 år, der
interesserer sig for det danske
tegnsprog.
Jeg har, ved hjælp af denne
hjemmeside: www.streetsigner
s.dk,
lært håndalfabetet og et par
småord.
Jeg kan godt lide at sidde ved
computeren, og det har også
resulteret i flere bekendtskabe
r med
døve, dog ikke på min alder. Der
udover
elsker jeg at være aktiv; løb,
roning og
fodbold bruger jeg min tid på.
Jeg kan også rigtig godt lide at
læse og
selv at skrive små historier.
Og så sysler jeg tit med kreativ
e
projekter. Jeg ville blive rigtig
glad, hvis
du har interesse i at have en
hørende
veninde.
Hvis du har lyst, kan du skrive
til mig
på denne mailadresse:
rkamina@hotmail.com.
Med venlig hilsen Amina
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Revalideringsmareridt
Hvor lang tid er det rimeligt, at kommunen og sagsbehandlerne holder én hen? Især,
når det gælder om noget så vigtigt som penge, man skal bruge til at leve for? Som
studerende på hf har man ikke uanede midler, men alligevel er det åbenbart fuldt
ud rimeligt, at man først får revalidering 5 måneder efter, at man har søgt den. Indtil
da kan man da sagtens klare sig med kontanthjælp, der endda bliver beskåret, da
man studerer. Men det er da ikke kommunens problem, hvis man ikke kan betale
sine regninger. Det problem sad Kasper Lilja-Nielsen med sidste år.
Den første sagsbehandler
Han startede året ud med at tage kontakt til sin sagsbehandler for at fortælle,
at han var startet på hf, og dermed skulle
søge om at få revalidering. Sagsbehandleren fik alle de relevante oplysninger,
som hun skulle bruge for at udarbejde
en jobplan og ressourceprofil. Sagsbehandleren skrev oplysningerne ned, men
skulle først finde de officielle dokumenter, som skulle udfyldes, og derefter indkalde Kasper til møde, hvor de så ville
kunne komme i gang med ansøgningen.
Efter dette gik der lang tid, hvor Kasper
ikke kunne få fat på hende, selvom han
skrev adskillige mails både til hende og
jobcenteret og henvendte sig flere gange
til jobcenteret, hvor de ikke kunne fortælle noget om, hvornår hun ville være til
stede, og han kunne heller ikke få lov til
at snakke med en anden sagsbehandler.

måned fik at vide, at han fik bevilget
revalidering fra maj. Mellem januar og
maj fik Kasper sin kontanthjælp beskåret, fordi han gik på hf, og alligevel fik
han kun bevilliget penge fra maj måned.

Der skete først noget, da Kaspers far
ringede ind til jobcenteret og krævede,
på Kaspers vegne, at høre, hvorfor der
ikke var sket noget siden mødet med
sagsbehandleren i starten af januar.
Jobcenteret måtte slukøret fortælle, at
sagsbehandleren var holdt op. Kasper
klagede over det til kommunen, der gav
ham ret i, at det var for dårligt, men der
kunne ikke gøres noget, før han fik en ny
sagsbehandler.

Så kan det ikke blive værre…
Jo, det kunne det så. Omkring to uger efter tidsfristen for hvornår Kasper kunne
sende nye oplysninger ind til beskæftigelsesankenævnet, fik han pludselig
færre penge. Kasper gik selvfølgelig først
ud fra, at det var en fejl. Han henvendte
sig igen til kommunen, men hans sagsbehandler var der ikke, så han sendte en
mail i stedet. Nogle dage efter fik han en
mail om, at han fik det rigtige beløb, han
havde bare fået for meget før, hvilket
de ikke kunne kræve tilbage, da det var
deres fejl.

Den næste sagsbehandler
Da Kasper endelig fik en ny sagsbehandler, påstod han, at Kasper ikke kunne
få revalidering. Dette møde endte med,
at Kasper var nødt til at forklare sagsbehandleren, hvad der stod i loven. Til
sidst gik sagsbehandleren med til at
forsøge at søge revalidering for ham,
men det blev nødt til at vente lidt, da
sagsbehandleren skulle en uge på ferie,
og derefter var det påskeferie.
Da Kasper endelig kunne mødes med
ham for at udarbejde de nødvendige
dokumenter, var det blevet maj. Sagsbehandleren udskød flere gange afgørelsen, hvorefter Kasper endelig i juni
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3 FREJA LILJA-NIELSEN

Og så må man jo klage…
Kasper klagede til kommunen over den
lange sagsbehandling, og at han ikke fik
revalidering med tilbagevirkende kraft,
men kommunen afviste klagen. Sagen
blev anket til beskæftigelsesankenævnet, men de eneste oplysninger, som
kommunen kom med, var en omkring
ti linjers tekst, hvori de forklarede, at
han fik bevilliget revalidering fra den
31. maj med tilbagevirkende kraft fra
maj måned. Kasper måtte selv bruge
tid på at stykke alle mails sammen med
historien fra hans side af sagen, hans
gamle klage og svaret på denne.

Det viste sig, at der den 15. april – kun to
uger, før Kasper fik bevilliget revalidering
fra – trådte nogle ændringer i kraft i revalideringsreglerne, som betød, at man
nu får, hvad der svarer til kontanthjælp.
Sagens afslutning
Kasper havde klaget til beskæftigelsesankenævnet i juli måned, og skulle
forvente svar efter en til fem måneder.
Men først den 25. januar – omkring en
måned for sent, fik han et svar, hvor
de stadfæstede kommunens afgørelse –
altså kunne Kasper ikke få revalidering,

ANNONCE
førend jobplanen var blevet udfyldt og
godkendt af kommunen. - En jobplan,
der endda ikke var blevet udfyldt, idet
Kasper blev nødt til at skifte sagsbehandler, hvilket kommunen havde slået
fast, at det tog for lang tid.
Kommunal kassetænkning???
Kaspers historie er langt fra enestående.
Der er alt for mange sager, der ligner
denne. For mange gange er unge mennesker blevet sendt rundt i karrusellerne
i kommunerne. De bliver sendt rundt
som bolde i bordtennis fra den ene til den
anden sagsbehandler. De må ikke have
den samme sagsbehandler for længe,
da man kan komme til at knytte sig
til vedkommende. Men hver gang man
kommer til en ny sagsbehandler, kan
man få lov til at forklare sin sag endnu
en gang. Hvor længe kan de blive ved?
Hvor længe er det rimeligt, at de kaster
rundt med de unge, mens overtrækket
bare bliver større og større?

Endnu en

døveskole
lukkes
3 FREJA LILJA-NIELSEN

I februar sendte Tidens Tegn et indslag
om, at endnu en døveskole skulle lukkes,
nemlig den 41 år gamle Sdr. Parkskole i
Ringsted. De døve elever skulle i stedet
på Asgårdskolen i Benløse, hvor der til
dagligt går handicappede børn og unge.
Beslutningen om at skolen skulle lukkes,
blev taget i Ringsted Kommunes Byråd
med den begrundelse, at de ville have en
ny skolestruktur i Ringsted, som kunne
højne det faglige niveau på skolerne.
Dette betyder, at Sdr. Parkskolen lukker
til sommer, men efter sommerferien opstår skolen som overbygningsskole i stedet - altså med elever på 7-10. klassetrin.
Alex Helge blev i den forbindelse interviewet af Tidens Tegn, hvor han havde
nogle klare holdninger om, at han meget
hellere ville blive på Sdr. Parkskolen, hvor
han har været hidtil. Da interviewet blev
lavet, havde eleverne lige fået det at
vide, så sidenhen har Alex haft tid til at
tænke, og han har været ude på den nye
skole igen med de andre klassekammerater, og det er endt med, at han har et

Alex Helge

helt andet syn på skolen nu:

nok gå godt alligevel.”

Du blev jo interviewet til Tidens Tegn
tidligere på året, hvor du havde en ret
kritisk holdning til at blive flyttet ud
til Asgård/Benløse Skole. Hvad tænker
du om det nu, har noget i din holdning
ændret sig?

Men eleverne har faktisk ikke fået noget
at vide om, hvorfor de skal flytte ud til
Asgård. Dette har jeg opklaret ved at
snakke med afdelingsleder Leif Dyrsted
Jensen, som kunne give mig nogle svar
om, hvorfor centereleverne ikke bare kan
blive i deres trygge rammer på Sdr. Parkskolen. Han fortalte følgende:

”Meget har ændret sig, jeg har fået et
helt andet syn på at flytte skole. Et
stykke tid efter interviewet med Tidens
Tegn har vi været derude igen, hvor vi har
været rundt på skolen og se de forskellige faciliteter, og det virker som en rigtig
god skole. Samtidig troede jeg først, at
vi skulle gå i klasse med handicappede,
altså blandes sammen med dem, men vi
har fået at vide, at vi stadig skal gå i vores
egen klasse med vores egne lærere, som
kan snakke og forstå tegnsprog. Det virker som en rigtig god skole, og jeg glæder
mig faktisk til at komme derud. Selvfølgelig bliver det noget af en omvæltning
med en ny skole, og jeg får jo ikke mine
hørende kammerater med, men det skal

Til at starte med var planen, at alle elever fra 7-10. klasse skulle samles på Sdr.
Parkskolen, men da der ikke var plads til

Selvfølgelig bliver
det noget af en
omvæltning med en
ny skole, og jeg får
jo ikke mine hørende
kammerater med, men
det skal nok gå godt
alligevel.

Forskellen på integration og inklusion i denne sammenhæng:
Integration: at få den døve/hørehæmmede elev med ind i en hørende klasse i en eller flere timer.
Inklusion: at gøre den døve/hørende
elev en del af gruppen, altså gøre
eleven til en del af fællesskabet i
klassen.
alle eleverne, og der samtidig ikke var
penge nok til at bygge en fjerde bygning, måtte kommunen tænke i andre
baner. Det betyder, at Sdr. Parkskolen
bliver overbygningsskole (7-10. klasse),
to skoler – Dagmar- og Valdemarskolen, bliver barneskoler (0-6. klasse), en
skole – Vigerstedskole – bevares (0-9.
klasse) og Asgård/Benløse Skole slås
sammen til en stor skole (0-9. klasse).
Udover dette lukkes tre landsbyskoler
– Vetterslev-Høm skolen, Allindelille
skole og Kværkeby skole.
At Sdr. Parkskolen bliver lavet til overbygningsskole, betyder også, at der
ikke er plads til, at centeret (de døve
og hørehæmmede elever) og k-klasserne
(elever med aspergers syndrom og lign.)
kunne blive på skolen, som de plejer.
Derfor lavede man i Ringsted kommune
et forslag om, at de kunne komme ud
på Valdemarskolen. Dette ville naturligvis betyde, at det ikke ville blive muligt
for døve og hørehæmmede elever fra
7-9. klassetrin at blive integreret eller
inkluderet i en hørende klasse eller have
nogle hørende på deres egen alder, som
de kunne snakke med.

inklusion. Derudover har Valdemar dårlige akustiske forhold, hvilket er vigtigt
for en med nedsat hørelse. Et tredje
argument var, at Valdemarskolen ligger
midt i Ringsted midtby, og med de op
mod 20 taxaer, som henter og bringer
elever hver dag midt i myldretiden, vil
det skabe et trafikkaos.

kommer til at gå, og jeg ønsker alle skolerne i Ringsted, men nok mest centeret,
al mulig held og lykke fremover.

Løsningen faldt på Asgård/Benløse
Skole, fordi der var mulighed for, at eleverne kunne ’følge’ de hørende elever, få
integrations- og inklusionsmuligheder,
samt alle vil have mulighed for at være
sammen med andre børn/unge på deres
egen alder, hørende som døv.

Dette betyder, at Sdr.
Parkskolen lukker
til sommer, men
efter sommerferien
opstår skolen som
overbygningsskole
i stedet, altså med
elever på 7-10.
klassetrin.

Dette bekræftede Leif Dyrsted Jensen
i en meget simpel sætning: ”Asgård/
Benløse Skole var det naturlige valg,
fordi det giver mulighed for de døve og
hørehæmmede at være sammen med
andre børn og unge på deres egen alder,
frem for at de døve 7-10. klasser ville
blive de eneste ’store’ på Valdemar.”
Dermed bliver dagligdagen også så normal som muligt i forhold til, hvordan den
var på Sdr. Parkskolen. Selvfølgelig har
eleverne ikke de samme elever i parallelklassen, som de kender og kan snakke
med, men det er alligevel en forbedring,
da Asgård Skole allerede har erfaring
med integration og inklusion.

Inden en bestemt høringsfrist kunne lærere og forældre komme med forslag og
argumenter til en anden mulig placering.
Dette fik mange lærere og forældre op af
stolene, fordi de ikke mente, at Valdemar var den rette placering for centeret.
Lærernes og forældrenes protester gik
på, at Valdemarskolen til dels ikke har
erfaringer med hverken integration eller

Nu er jeg jo selv gammel Sdr. Park elev,
og for mig er det trist, at Sdr. Parkskolen
skal lukkes, for jeg er jo praktisk talt
vokset op på den skole. Men samtidig
glæder det mig, at de har fundet en god
løsning på, hvor centeret skal være, da
jeg selv har mærket, hvor meget det kan
betyde at blive integreret og inkluderet.
Jeg glæder mig til at høre, hvordan det

Leif Dyrsted Jensen

Se indslaget om Sdr. Parkskolens lukning i Tidens Tegn:
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Visualis har brug for DIG!

ANNONCE

Visualis er under hastig udvikling! Mange ting er sket for bladet, men det er ikke slut endnu. Der vil komme mange flere
ny tiltag. Visualis skal blive et fuldblodsungdomsblad med
meninger og synspunkter!

dit bidrag!

Sidder du og tænker, at du kan bidrage med noget godt? Kunne
du skrive en artikel eller et læserbrev? Vil du gerne have en fast
klumme? Eller kan du bidrage med tegninger eller fotografier?

Ønsker du ikke at være del af en fast stab men har en fanatisk
idé eller en artikel, du gerne vil have trykt i næste nummer af
Visualis? Så bare send idéen eller artiklen til tm@visualis.dk.
Det er uforpligtende!

Kunne du tænke dig at være en del af Visualis’ redaktionsteam
med en masse fede fordele?
Du får lov til at have indflydelse på bladets indhold og er med
til vores redaktionsmøde en gang i hvert kvartal - inklusiv
middag. Du får lov til at gøre det, du elsker, og det bliver sendt
ud til mindst 500 læsere. Du kan desuden pynte dit CV med

Hvad skal du gøre?
Send en mail til tm@visualis.dk, og præsenter dig selv!

Vi glæder os til at modtage noget fra dig!
Med venlig hilsen

Troels Madsen, Visualis’ redaktør
10
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Døve

konsulenterne
3 KLARA DANØ

“

“

Her kan de unge måske føle, at
de ikke får den hjælp fra os, som
de ønsker

lindekonsulenterne

ndekonsunterne har
lviden om
sansetab,
kender til
orskellige
nikationssom bliver
dt af døvndblevne.

juni

Døves sag i kommunerne
Som døvekonsulenter støtter vi døve i
samarbejdet med kommunerne enten
ved at guide dem igennem eller opklare
for de døve unge, hvor de skal henvende
sig. Det kan også være vejledning om
hvilke argumenter, der kan bruges, når
den unge døve henvender sig i kommunen. Hvis der er behov for det, deltager
vi mere aktivt ved at tage kontakten til
kommunen, være med til at ansøge om
relevant støtte og deltage i møder med
kommunen.
Som døvekonsulenter har vi ikke noget
myndighedsansvar, og det vil sige, at vi
ikke kan bestemme, hvad kommunen
skal bevilge. Men døve kan med fordel
bruge os, når de ansøger om hjælp, idet
vi har kendskab til lovgivning og til de
argumenter, som er vigtige at få beskrevet, for at kommunen kan træffe den
bedst mulige beslutning for den aktuelle
ansøger. Det kan være viden om tolk,
hjælpemidler, sekretærbistand, mentor
Konsulentordningens målgruppe
eller merudgifter.
Døvblindekonsulenternes tilbud retter
mod
borgere
erhvervet døvHvilken kampsighar
døve
typiskmed
i forbinblindhed (også
kaldet kan
døvblindblevne).
delse med kommunen,
og hvordan
En person
bliver
betegnet som døvI døvekonsulenter
hjælpe
dem?
blindbleven,
når vedkommende
har en
For mange kan
kommunernes
opbygalvorlig
syns– og hørening og tilbudså
være
lidt afkombineret
en jungle. Hvor
at sig
dettil?
harDet
store konseog hvem skalnedsættelse,
man henvende
er en af de udfordringer,
kvenser for: vi ser for unge
døve. Man kan have mange sagsbehandn Kommunikation

www.CfD.dk

har, ikke accepteres af kommunen, som
en merudgift. Her kan de unge måske
føle, at de ikke får den hjælp fra os, som
de ønsker.

lere, afhængig af hvad ens henvendelse og de specielle behov, et døvt menneske
drejer sig om.
har. Døve kan selvfølgelig selv fortælle
En anden udfordring er, at mange af de om det, men det er vores erfaring, at der
personer - såsom sagsbehandlere, job- er så mange ting, som er almindelige for
konsulenter, studievejledere og lærere døve, at de ikke selv tænker på det som
- en ung døv kommer i kontakt med, ikke usædvanligt for fx en sagsbehandler. Vi
har det store kendskab til det at have et hjælper med at gøre opmærksom på det,
hørehandicap og derfor har brug for viden så sagsbehandleren har den rette viden,
Døvblindekonsulenterne
om hørehandicappet, de opvækstvilkår
og deres sag3 kan blive behandlet godt.
Vi oplever gennem de seneste år, at kommunerne har en stram økonomi, og der
kommer flere afslag f.eks. til MY (merMY
udgifter,
red.). Kommunens argument er
Døvekonsulenten kan hjælpe dig med at:
ofte, at udgifterne er lig dem, som unge
• Kontakte kommunen og bede dem sende dig
MY-skemaer
hørende har. Så mange døve kan bruge
• Udfylde MY-skemaerne korrekt
os til at få hjælp til at anke sager. Vi vil
• Beskrive, hvad det vil sige at have et kommunigøre vores bedste for at hjælpe, men vi
kationshandicap
kan ikke garantere, at et afslag bliver
• Anke kommunens afgørelse, hvis de giver afslag
på din ansøgning om MY
ændret til en bevilling. Med hensyn til
hjælpemidler oplever vi, at man generelt
EFTER SKOLEN
får det bevilget.
Døvekonsulenterne kan rådgive om:

FAKTA

Specialrådgivning

– til borgere med både syns- og høretab

www.CfD.dk
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Der er mange fordomme omkring døvekonsulenternes arbejde. Hvad føler
I om det?
Vi oplever, at de, som benytter sig af
tilbuddet, er glade for den rådgivning og
vejledning, de får. Vi er klar over, at der er
nogen, som ikke henvender sig – måske
på grund af fordomme, eller måske på
grund af manglende viden om, hvad en
døvekonsulent kan bruges til.
Der kan også være en forventning om
revalidering eller ønsket om at få dækket
merudgifter, hvor vi som døvekonsulent
må sige til nogen, at de ikke opfylder de
krav, der stilles i lovgivningen, til at få
en revalidering. Eller at de udgifter, de

“

Det er nogenlunde det samme
antal, som henvender sig hos os
hvert år

n

Informationstilegnelse

• Uddannelsesmuligheder
• Vejlednings- og praktikforløb
• Arbejdsmarkedet
• Kompensationsmuligheder
Døvblindekonsulenterne
tilbyder:
• Hjælpemidler
n

Rådgivning og undervisning

STUDIESTART
om kombineret
til at:
Døvekonsulenterne
kansansetab
hjælpe dig ved
• Rådgive
dig om specialpædagogiske
professionelle
og pårørende støttemuligheder (SPS)
n• Arrangere
Direkteetrådgivning
gruppen
møde med entilstudievejleder
• Forklare
studievejlederen, hvilke hjælpemidler
af døvblindblevne
der skal søges, inden du starter på dit studie
n• Informere
dine lærere
og evt. klasse
Udredning
og vurdering
afom, hvad det
vil funktionsnedsættelsen
sige at være døv, samt hvordan de bedst hjælper
dig, så I kan kommunikere.
n

Rådgivning og etablering af
kontaktpersonordningen
(jf. Serviceloven § 98)

Føler I, at kommunerne forhindrer jer i
at hjælpe jeres klienter optimalt?
Det er forskelligt fra sagsbehandler til
sagsbehandler, hvor optaget de bliver
af en sag med en ung døv, og hvor meget viden de indhenter for at forstå den
situation, den unge døve står i. Men
dette er en af vores arbejdsopgaver som
døvekonsulenter. Hvis en ung døv beder
os om at støtte i en sag med kommunen, forsøger vi bedst muligt at bidrage
med viden. Det kan ikke undgås, at der

“

mange af de personer […], en
ung døv kommer i kontakt med,
ikke har det store kendskab til
det at have et hørehandicap

“

Kan du forklare, hvad jeres job som døvekonsulent indeholder?
Døvekonsulenternes tilbud er et gratis
tilbud til alle unge og voksne døve. Man
kan altid på sms eller mail bestille en
tid og få en samtale med en døvekonsulent om det, man ønsker at drøfte. Vi
har mange forskellige henvendelser. For
unge drejer det sig ofte om afklaring i
forhold til uddannelsesvalg og arbejde.

Det kan være om lovgivning, om tolkemuligheder og om hjælpemidler. Det kan
også være ansøgninger til kommunen
eller udtalelser i forbindelser med ankesager. Har man nogle psykologiske problemstillinger, er vi også der med hjælp
til at afklare, hvad det drejer sig om, og
hvor man kan henvende sig for yderligere
hjælp. Vi deltager også i møder f.eks. i
kommuner, hos studievejleder eller på
arbejdspladsen, hvis man ønsker det.
Det er frivilligt, om man benytter sig af
vores tilbud.

“

Hvad laver døvekonsulenterne egentlig?
De er altid der. De fortæller os, at de
kan hjælpe os. Men hvad er en døvekonsulents arbejde? Hvordan kæmper
døvekonsulenterne vores kamp overfor fx kommunen? Jeg har interviewet
døvekonsulent Charlotte Orthmann fra
Center for Døves afdeling i København.

vil være sager og samarbejde med kommunerne, som går i hårdknude, men vi
forsøger at løse det med vores faglige
baggrund.
Hvor ofte får I henvendelser fra unge
døve?
I 2011 henvendte 1282 personer sig til
døvekonsulenterne her i Danmark, og
det er ca. halvdelen af de voksne døve,
som bor i Danmark. Det er nogenlunde
det samme antal, som henvender sig
hos os hvert år, men selvfølgelig forskellige personer fra år til år. Så vi oplever
som døvekonsulenter, at vi bliver brugt
meget.
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Manuskript & Tegning af Søren Bro Sparre

En yndig drøm

Klumme
a
f Julie Hejndorf

JABBER. JELLY. JIMP. JUDICIOUS. JACKANAPES. JENNETING. JINKS. JUICY. JACKPOT. JEST. JIVE. JEOPARDIZE. JAMMY. JOCULAR. JETSET. JANNOCK. JUMPY. JAUNT. JOINTLY. JOKER. JAWBREAKER. JEUNEPREMIER. JOLLY. JUSTICE. JAYWALK. JIBBER. JOVE. JAZZ. JEWELLERY. JUVENILE. JEJUNE. JIG. JUBILANT.
JOY.
JUST JULIE
Del 2 – Del 1 kan du læse i marts nr. af Visualis
Jeg sad i lokalet, hvor der var
mange borde og stole. Der var
mange piger, der kiggede på
hinanden og tænkte; om ens sidemand bliver ens studiekammerat. Jeg var nervøs og var tæt
på at gå i panik, for jeg var næsten sikker på, at jeg ville dumpe
stort. Hvad nu, hvis de beder mig
om at tegne? Eller komme med
en innovativ ide? Oh my God,
tænkte jeg. Jeg fik opgaven,
knoklede og fik besvaret alle
spørgsmålene. Jeg var tidligt
færdig, så jeg afleverede prøven
før tid og gik ud af lokalet med
blandende følelser. Jeg var overraskende tilfreds med prøven.
Jeg følte, jeg klarede den godt.
Og overraskende nok overlevede
jeg og gennemgik den kreative
del af opgaven! Der indså jeg,
at studiet var lige mig, og jeg
ønskede inderligt, at jeg ville bestå prøven. Men jeg skulle vente
flere måneder inden jeg fik at
vide, om jeg var blevet optaget
eller ej. Så jeg lagde det hele på
hylden.
Tanken om kreativitet var helt
glemt indtil den 30. juli 2011. Der
var jeg i Indien. Mumbai - for at
være mere præcis. Jeg og min
veninde var på vej til Bollywood
– indisk version af Hollywood.
Jeg var ret syg, men det vidste
jeg ikke på det tidspunkt. Jeg
var også nervøs – hvilken uddannelse ville jeg komme ind
på. Jeg havde søgt flere steder,
og den dag havde jeg håbet på
16
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at komme ind på en anden uddannelse, (selvom jeg ønskede,
at det var E-design, men undervejs havde jeg skiftet mening)
der slet ikke har med kreativitet
at gøre. Men så fik jeg en sms fra
min mor, der skrev: TILLYKKE, du
er optaget på E-design! Jeg blev
straks glad og lettet. Nu var min
fremtid sikret. Jeg hoppede af
glæde sammen med veninden.
Men så kom følelsen frem… Jeg
blev bekymret. Mon jeg kan klare
uddannelsen? MEN! Så tænkte
jeg… Skolen godkendte mig!
Godkendte min ide i forbindelse
med optagelsesprøven. Og det
betød hvad? Jo, de godkendte
min kreativitet! Jeg blev overrasket og tænkte, at de anerkendte mig, så det burde betyde,
at jeg er kreativ. En overraskende
men også fantastisk følelse.
Nu sidder jeg her og ser tilbage.
Jeg ler faktisk. Jeg har klaret 2 semestre fyldt med kreativitet og
innovation. Nu ved jeg, at man
kan lære at være kreativ. Der er
mange modeller, der får dig til
at finde dine kreative sider og
får dig at tænke nyt. Efter nogen
tid har jeg efterhånden opdaget,
at jeg faktisk er meget kreativ –
og har været kreativ i hele mit
liv! Jeg opdagede det bare ikke.
Efter jeg startede på E-design,
sagde alle, at jeg er kreativ – og
jeg fik det bekræftet, bl.a. ved
at jeg vandt 1. plads sammen
med min veninde i DEAFSHOOT
– en fotomarathon arrangeret

af DDU. Det var en fantastisk
anerkendelse.
Men dog! Jeg er kreativ – men
ikke på alle områder! Når det
drejer sig om mad, er jeg helt
nørdet og blank. Hver aften står
jeg og aner ikke, hvad jeg skal
spise, og det ender altid med
nogle kedelige retter som pasta
med tomatsovs. Jeg misunder
dem, der elsker at lave mad, for
jeg elsker at spise! Men når det
drejer sig om innovation, hopper jeg med på vognen og kører
derudad.

J

Så pointen med dette indlæg er,
at du ER kreativ uanset hvad.
Måske ved du det. Måske ikke.
Hvis du sidder og læser denne
sætning og tænker: Ha, jeg er
slet ikke kreativ, så prøv at tænke dig om. Er du god til at lave
mad? Eller er du god til at kreere
en hjemmeside? Tage gode billeder? Eller noget helt fjerde? Prøv
at finde den del af dig selv. Kreativitet kan tilføje farver i dit liv.
Ha’ det sjovt med din kreativitet
– for det har jeg!

Årets

3 TROELS MADSEN

Håndjern
Den 30. marts 2012 stod tre personer
foran Sundhedsstyrelsen med et diplom
i hånden. Et tvivlsomt diplom, der skal
overrækkes til Sundhedsstyrelsen. Prisen hedder Årets Håndjern.
En gang om året uddeler DDU et sæt
håndjern til folk, der ikke har gjort en
positiv indsats for ligestilling mellem
døve og hørende inden for uddannelse,
arbejde og tilgængelighed, men tværtimod har været med til at øge uligheden.
En pris til folk der har forringet døves levevilkår i samfundet. Modtageren bliver
valgt på generalforsamlingen hvert år.
Årets håndjern 2011 gik til Sundhedsstyrelsen. De tre personer er Coilin, Nana

og Christina fra DDU’s bestyrelse. De har
diplomet samt et sæt håndjern klar…
Sundhedsstyrelsen har valgt at skrive i
retningslinjerne (rettet til alle audiologopæder), at alle CI-opererede børn efter operationen skal udvikle talesproget
på basis af AVT-principper uden brug af
tegnsprog eller mundaflæsning.
DDU’s udsendte har taget et videokamera med og har optaget begivenheden.
Følg linket eller scan QR-koden med din
smartphone for at se videoen.

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Kære Sundhedsstyrelsen
Vi, Danske Døve Ungdomsforbund (DDU), vil overrække
jer dette brev samt et sæt håndjern. Måske undrer
I jer over håndjernene, men det kan vi sagtens forklare
jer. Når man lægger døve i håndjern, så fratager
man dem muligheden for at kommunikere, for døve
bruger deres hænder dagligt til at kommunikere
med
omgivelserne. Døve føler, at deres rettigheder er
blevet krænket. At lægge et døvt menneske i håndjern,
er
det samme som at lukke en hørendes mund med
tape. Så en gang om året uddeler vi et sæt håndjern
til
folk, der ikke har gjort en positiv indsats for ligestilling
mellem døve og hørende inden for uddannelse,
arbejde og tilgængelighed, men tværtimod har
været med til at øge uligheden. En pris til folk der
har
forringet døves levevilkår i samfundet.
I 2006 vedtog FN Konventionen om rettigheder
for personer med handicap. Konventionen siger,
at
personer med handicap på alle områder skal have
lige muligheder og samme rettigheder som andre
mennesker. Danmark har ratificeret konvention
en, og det betyder, at de danske love skal leve op
til
rettighederne i konventionen. Endvidere skal alle
ansatte i staten, regionerne og kommunerne følge
konventionen. De skal være med til at sørge for,
at personer med handicap får de rettigheder, som
konventionen siger, at de skal have.
I konvention står der meget klart, at staten skal
anerkende tegnsprog. Staten skal bruge de måder
at
kommunikere på, der er bedst for børn med handicap.
Det kan for eksempel være tegnsprog. Staten skal
også være med til at fremme anvendelsen af tegnsprog.
Så er det med stor beklagelse, at I lige akkurat i
starten af 2011 har udgivet et fagligt skrift: ”Kliniske
retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantatio
n i Danmark – udredning, operation, efterbehand
ling og
monitorering”, hvor det foreskrives, at børn efter
en CI-operation skal have efterbehandlinger, som
indeholder en specifik vejledning forestået af audiologopæ
der, der skal arbejder efter AVT-principper (side
8). Et af principperne lyder:
”Rådgive og vejlede forældre til at hjælpe deres
barn til at bruge hørelse som den primære sansemoda
litet i
udviklingen af talesprog uden brug af tegnsprog
eller mundaflæsning” (side 19).
Det anser vi desværre for et groft tegn på diskriminati
on. Med denne retningslinje giver I faktisk åndeligt
håndjern til døve børn, for I fratager pr automatik
dem adgangen til tegnsprog som den primære
kommunikationsform, og dermed en ekstra mulighed/a
dgang til en verden, som kan udvikle og styrke
børnene socialt og fagligt. I skal derfor have den
tvivlsomme ære at være modtageren af dette års
håndjern.

https://vimeo.com/42298759

DANSKE DØVES UNGDOMSFORBUND
Danish Deaf Youth Association
Snaregade 12, 1.
1205 København K

Telefon:
Fax:

35 24 09 12
35 24 09 20

Email:
Web:

ddu@ddu.dk
www.ddu.dk

Personerne i videoen:
Coilin P. Boylan Jeritslev (DDU - formand)
Christina Bihl (DDU - bestyrelsesmedlem)
Nana Marie Søltoft (DDU - suppleant)
Peter Aagaard Brixen (Sundhedsstyrelsens pressechef)
Søren Brostrøm (Chef for Sygehusbehandling og Beredskab)
Vagn Nielsen (Direktør for Sundhedsstyrelsen)
Aino K. Andresen (tolk)
Videoen er redigeret af Troels Madsen
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KLUBFAKTA
KLUBSIDE

Navn: Absalon
Lokalitet: København & Sjælland
Hjemmeside: www.abs17.dk
Medlemstal: ca. 67
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 5+

ABSALON

Medlemsmøde
23 medlemmer af Absalon var mødt op
til det årlige medlemsmøde for at høre
om klubbens virke det sidste års tid.
Klubrådet gennemgik årets aktiviteter,
med en kraftig opfordring til medlemmerne. Når man har tilmeldt sig, skal
man også komme. Det er spild af resurser, når man må aflyse på selve dagen,
fordi tilmeldte personer IKKE dukker op.
Efter beretningen gennemgik klublederen regnskabet og budget. Det store
tema er en gennemgribende renovering
af klubbens nedslidte lokaler. Tjek hjemmesiden for et fyldigt referat.
Der blev valgt nye folk til klubrådet. 4
var på valg, og et medlem havde valgt
at trække sig i utide.

Det nye klubråd er:
Valgt - lige år (2010-2012):
- Inuuteq Isaksen
- Kasper Lilja-Nielsen
- Julie Fabricius Faustrup
- Kristina Dahl Iversen
Valgt - ulige år (2011-2013):
- Rune Anderson
- Bobbie Apitzsch
- Olivia Egeberg
- Tina Boss Dideriksen
Medlemskab
De sidste par år har været præget af
større og større administrative opgaver
ifm. indhentning af betalingstilsagn
fra medlemmernes kommuner. Flere
kommuner afviser Absalons ansøgning
og beder om, at det enkelte medlem
selv skal kontakte kommunen for et
betalingstilsagn. Det enkelte medlem
får besked, når en sådan sag opstår.
Uden en visitering må man ikke komme
i klubben, og man er ikke medlem af
Absalon, før der foreligger et betalingstilsagn.

KLUBFAKTA
KLUBSIDE

GENTLEMEN’S FINEST

G

ENTLEME
FINEST

Når medlemmerne flytter, er det meget
vigtigt at Absalon får besked, da dette
påvirker betalingstilsagnet, specielt når
man flytter til en anden kommune. I
sidste ende går det ud over Absalon, hvis
betalingen ikke kommer i hus.
Renovering
Hold øje med Absalons hjemmeside
i den kommende tid. Vi holder møde
med designfirmaet, som står for projekteringen af vores nye lokaler mens dette
skrives. Her vil der blive udarbejdet en
tidsplan for renoveringen, og vores håb
er, at vi er klar til at tage lokalerne i brug
medio august.
På medlemsmødet tilbød alle, at de
gerne vil hjælpe Absalon med nogle
praktiske opgaver, som nedtagning af
skillevægge, opbrækning af gulv og fjernelse af tapet.
Lukning Absalon
På grund af renoveringen, vil vi ikke kunne bruge lokalerne på anden sal, mens
rummene sættes i stand.
Vi forsøger at holde mindst muligt lukket, men medlemmerne skal vide, at det
KAN ske, vi bliver nødt til at lukke i en
periode. Tjek hjemmesiden.
Junior
Juniorklubbens fremtid ser meget sort
ud. Der kommer ikke nye medlemmer til

Ved vort medlemsmøde i marts blev der
nedsat et aktivitetsudvalg, som består af
følgende:
Aðalsteinn Sæmundsson (Hovedansvarlig)
Martin Tranemose (Næstansvarlig)
Thorbjørn Mjelva
Laurits Dahlstrøm
Anders Kirchheiner
Jonas Tange

Mountain Bike + Kurbad

klubben, specielt efter sommerferien.
Der arbejdes på at finde en løsning for
fremtiden, og vi vil gerne her opfordre
alle til at hjælpe med at finde de unge
og få dem ind i klubben.
Lektiecafé
Absalon har som et nyt tiltag iværksat
en lektiecafe for klubbens medlemmer,
der skal evalueres til sommer. Herefter
tages der stilling til, om det skal fortsætte og under hvilke forudsætninger.
Lektiecafeen kan også benyttes af juniorklubbens medlemmer.

N

Navn: Gentlemen’s Finest
Lokalitet: København
Hjemmeside: www.gentlemens-finest.dk
Medlemstal: 56
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 6
Øvrig?: Kun adgang for mænd!

‘S

Gentlemen’s Finest til succesfuld
mountainbiketur i Hareskoven med efterfølgende grill og kurbad i Frederiksberg Svømmehal. Arrangementet blev
arrangeret af vores medlem, Aðalsteinn
Sæmundsson

KLUBFAKTA
KLUBSIDE

Navn: Ungdomsklub Limfjorden
Lokalitet: Region Nordjylland
Hjemmeside: www.uk-limfjorden.dk
Medlemstal: ca. 21
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 3+

UNGDOMSKLUB LIMFJORDEN

Aalborg

Renoveringsnyt del 1!

Lige nu er vores Dkc (Døves Kulturcenter)
under renovering, men vi kan vist ikke
flytte tilbage før engang i juni. Men i
mellemtiden har Dkc fået lov til at låne
boligselskabets festlokale, hvilket har
været dejligt. Alle klubber kan bruge
dette lokale.
Vi har ikke mange aktiviteter på programmet pga. usikkerhed. Vi vil helst
være på den sikre side, men vi forsøger
at holde så mange arrangementer som
muligt, ellers holder vi lukket.

Men vi må være tålmodige, det ser lyst
ud for enden af tunnelen. Nu er hele den
højre side af centeret færdigrenoveret,
nu skal man snart i gang med venstre
side og til sidst gangen i midten af huset
og toiletterne.
Med venlig hilsen
Gitte K. Jensen

Men lige nu er der ikke mange, der kommer, da det er meget svært, idet vores
ting er pakket væk og opmagasineret,
og så roder det hele.
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LADY LIKE

LADY LIKE

Navn: Lady Like
Lokalitet: København
Hjemmeside: Benytter Facebook
Medlemstal: 28
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 1
Øvrig?: Kun adgang for kvinder mellem
18 og 40 år.

Et virtuelt mødested for kvinder – fra ide til virkelighed
Jeg, Pernille Andersen, der startede i 2011 som informationsspecialist på IVA blev
inspireret af faget ”Vidensmedier”, som handler om, hvordan vi bruger vores medier
til at skabe et fællesskab. Kort forinden var herreklubben Gentlemen’s Finest blevet
oprettet, og de blev også inspiration til at oprette en klub kun for kvinder. En gruppe
på Facebook blev oprettet og efterspørgslen efter en seriøs kvindeklub var stor, og
den 12. maj 2012 blev kvindeklubben LadyLike stiftet.

11. februar 2011 Gentlemen’s Finest stiftes.
Pernille Andersen: Det inspirerede mig til, at vi
også kunne stifte en kvindeklub. På en fredag i
Absalon nævnte jeg at vi mangler en kvindeklub.
Just do it, kom det fra to formænd (DDU og
Gentlemen Finest).

Fredag 11. maj Tak til Netværksgruppen samt
frivillige, der forberedte til generalforsamlingen!

25. februar 2012 DDU’s generalforsamling på
Fredericiaskolen.

Nana Søltoft opdaterede beskrivelsen:
”En klub for kvinder med tegnsprog som fælles
sprog, hvor der er plads til alle forskellige kvinder.
Vi vil skabe intimitet, fællesskab og traditioner,
hvormed aktiviteterne både vil blive tilbudt
individuelt og fælles. Kvindeklubben, hvor alle
kan knytte sig til kvindelig intuition og vide, at
kvindeklubben er et naturligt mødested for alle
kvinder.”

Lørdag 12. maj 2012 Den stiftende
generalforsamling.
Pernille Andersen: Blev gennemført med stil af
vores dirigent Janne Boye Niemelä.
Klubbens officielle navn blev Lady Like!
En ny bestyrelse bestående af: Emilie Molly
Andreasen, Viktoria Scheel, Astrid From og Sarah
Lind.
Nu er klubben officielt den ottende klub i
Danmark under DDU.

EMILIE ASTRID

VIKTORIA
SARAH

28. februar Pernille Andersen oprettede
Kvindeklub Tegnsprog på facebook.

Pernille Andersen: Jeg fortalte om
kvindeklubben. Begejstring fra kvindernes side
kunne mærkes. Jeg lovede herefter at oprette en
Facebookgruppe.

24. marts ”Opstart af Kvindeklub” møde.
Deltagere: Simone Julie Jacobsen, Coilin Jeritslev
og Søren Winkel.

Pernille Andersen:
Det hele har bestemt været det værd. Det blev
simpelthen gjort med sved, knofedt og tårer.

Jeg tror på, at vi når langt ved at satse på det
virtuelle mødested. Der er plads til, at alle kan
sige noget og skabe debat. Vi kan gøre brug af
begivenhedsfunktionen til arrangementerne. Det
vil vi nå meget længere med i fremtiden.

Navn: Tegnbuen
Lokalitet: ?
Hjemmeside: www.tegnbuen.dk
Medlemstal: ?
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): ?

TEGNBUEN

TEGNBUEN
Mange kender vores navn og ikke meget
mere end det. Det ønsker vi ændret, og
derfor har vi taget skridtet til at blive en
ungdomsklub under DDU. Vi glæder os
til at blive mere synlige og samarbejde
med andre ungdomsklubber i Danmark.

Den nydannede bestyrelse

Tidslinie
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5. marts Pernille Andersen og 87 andre personer
er medlem af Kvindeklub Tegnsprog.
Pernille Andersen forfremmede Emilie
Andreasen, Hanna Cederström og Nana Søltoft til
administratorer.

15. maj 2012 Emilie Andreasen: Hermed en
definition af LadyLike;
1. ”Ladylike, (eng.), om kvinde elegant; fornem;
stilfuld.” - dameagtig
www.denstoredanske.dk
2. Dameagtig; ”Høflig og rolig på en måde, der
traditionelt har været betragtet velegnet til en
kvinde” (med Google Translate)
http://www.learnersdictionary.com/search/
ladylike
Klubben Lady Like, står for, at være en kvinde/
kvinde-agtig i dag.

Tegnbuen har en lang historie. Den startede som en forening, Regnbuen, i 1984,
og navnet Regnbuen var i hele verden et
almindeligt navn for foreninger af døve
homoseksuelle. Regnbuens farver symboliserer mangfoldighed, herunder seksualitet, og de har altid været anvendt
som et symbol for andre seksualiteter
end heteroseksualitet. Da foreningen
startede her i Danmark, var det stort
set kun mænd, der kom i foreningen,
men med tiden kom kvinder til. De havde
et lokale i Tegnsprogshuset, et hus ejet
af Storkøbenhavns Tegnsprogsforening
af 1866, men valgte senere at låne et
lokale hos LBL, Landsforening for Bøsser og Lesbiske, da der kunne man være
anonym.
Med tiden kom der ikke nye medlemmer
og flere døde af aids, så i 1995 besluttede man at nedlægge foreningen. Flere
af medlemmerne fortsatte dog med at
mødes privat og deltog i forskellige arrangementer i andre Regnbueforeninger
i udlandet. I den sidste tid, hvor variationer af seksuelle præferencer er blevet
mere accepterede, er flere ‘sprunget ud’.
At ‘springe ud’ er et begreb, som bruges
om processen, hvor man erkender sin
egen seksualitet og bliver åben om det.
Det førte til, at der kom en øget interesse for fælles arrangementer. I januar
2001 blev Regnbuen så genåbnet, men
denne gang som en klub med en afdeling i København og Århus. Siden har
Regnbuen med møder, foredrag, fester
og arrangementer udviklet sig og har nu
omkring 40 medlemmer i hele landet.
Medlemmerne besluttede i august 2005
at skifte navn til Tegnbuen, som er et
ordspil med ordene tegnsprog og regnbuen. I 2011 blev Tegnbuen igen til en
forening med en bestyrelse. Tegnbuen er

den dag i dag en mangfoldig klub, da vores medlemmer er døve, hørehæmmede,
hørende, bøsser, lesbiske, biseksuelle,
transseksuelle og med forskellig kulturel
og religiøs baggrund.
Åben eller lukket?
Mange kan være i tvivl om, hvor åben
eller lukket Tegnbuen er som klub. Alle
er velkomne til at være medlem. Vi har
følgende arrangementer:

Vi er på Facebook – ”Tegnbuen”
Vil du vide mere eller ønsker at kontakte
os, så kan du skrive til:
kontakt@tegnbuen.dk
Alle henvendelser vil blive behandlet
anonymt.

Første lørdag i måned mødes vi i København, og det er et arrangement, hvor
der skal være mulighed for de nysgerrige
eller dem, som ikke er sprunget ud,
at komme. Derfor er det ikke et helt
åbent arrangement. Det er kun for
medlemmer eller for dem, der er nysgerrige efter at vide mere. Man kan
forvente diskretion, når man kommer
på en lørdag. Vores politik er, at medlemmer og dem, der kommer, ikke
går rundt og fortæller, at man har set
ham eller hende i Tegnbuen.
Foredrag - vi har en onsdag om måneden, hvor vi inviterer folk til at
holde oplæg om forskellige emner,
der vedrører seksualitet, seksuel orientering eller minoritet. Det er åbent
for ALLE. Du er velkommen til at
komme og bliver klogere på de forskellige spænende emner.
Fester holder vi et par gange om
året. Det er åbent for ALLE.
Julefrokost er kun for vores medlemmer.
2012 - Foredrag:
13. juni, 12. september, 24. oktober, 14.
november og 12. december.
Vi mødes første lørdag i hver måned kl.
19 på LGBT Danmark, Nygade 7, 4. sal,
København K.
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