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    rine er døv, bosatt i Oslo og jobber på 
arkivet til Helse- og omsorgsdepartemen-
tet. Via nettavisen oppdaget hun gruppen 
Refugees Welcome to Norway (RWTN). 
Oversatt til norsk: Flyktninger Velkom-
men til Norge. Det er en aktiv gruppe 
bestående av folk som bor i Norge, grup-
pen har administratorer som via sosiale 
medier informerer om det som skjer i 
flyktningkrisen og hva som trengs av 
hjelp og støtte. Samt setter de opp lister 
og ordner oversikter med folk som vil 
hjelpe til.

Da Trine fant RWTN-gruppen hadde 
den bare 800 medlemmer, nå er gruppen 
oppe i 86 500 medlemmer. Tidlig sendte 
Trine en e-post til gruppens administrator 
og spurte om gruppen og hjelpeorganisa-
sjonene hadde ordnet med tegnspråktol-
ker og mellomtolker. «Det gikk ikke så 
bra, de skjønte ikke helt behovet... Så jeg 
satte meg opp på hjelpelisten som frivillig 
mellom- tegnspråktolk. Slik at de kan 
kontakte meg dersom de møter på døve 
flyktninger».
 
Videre forteller Trine at det er dannet en 
flerspråklig undergruppe under RWTN, 
om denne undergruppen forteller Trine: 
«De lager informasjonspakker på ulike 
språk, og her kommer jeg til å bidra med 

informasjonspakke på tegnspråk». Trine 
er også aktiv i denne undergruppen, 
hun samler blant annet viktige linker 
til informasjon som kan veilede døve 
flyktninger som kommer til Norge. Først 
må informasjonspakken med linkene 
komme på plass før hun går videre med 
en informasjonsvideo på tegnspråk. Og 
når denne videoen kommer inn på hjem-
mesiden til RWTN så vil dette nå frem til 
døve flyktninger. 

På spørsmålet om Trine har truffet 
noen døve flyktninger – forteller hun 
at hun en dag mottok en melding fra 
RWTN om at en mann trengte tegn-
språktolk. «Det var en hastesak, jeg spurte 
om det skulle gå bra ettersom jeg er døv 
og ikke en utdannet tegnspråktolk. De sa 
at jeg bare måtte komme siden de trengte 
noen som kunne snakke med ham. Jeg 
dro dit og jeg ventet der fra klokken fem 
til ni, men det var ingen døve flyktninger 
der den kvelden.» 

    rine har også opprettet en egen under-
gruppe på facebook for døve flyktninger 
som kommer til Norge (Gruppen heter: 
Deaf Refugees Welcome to Norway), 
gruppen er ikke så synlig og har ikke fått 
så mye oppmerksomhet enda. Hun vil at 

gruppen skal være en direkte undergrup-
pe under RWTN, men det har tatt lang 
tid for RWTN å godkjenne Trines forslag 
til gruppenavn. «Administratorene ville 
at gruppen skulle hete noe med hearing 
impaired (hørselshemmet red.anm) iste-
denfor å ha ordet døv… Men når denne 
gruppen blir offentlig godkjent så regner 
jeg med at flere døve i Norge blir mer 
aktive» forteller Trine. Døves Tidsskrift 
har i ettertid av intervjuet fått informa-
sjon om at gruppen nå er blitt offentlig 
godkjent av RWTN».

Gruppen er for døve flyktninger som 
kommer til Norge, her kan de lettere 
finne informasjon om rettigheter og kon-
takte folk direkte som kan veilede videre.

Trine forteller at hun vet om tre døve 
flyktninger som er kommet  til Norge 
og at de nå er på vei til Ål folkehøyskole. 
Trine har avtalt med Ål folkehøyskole at 
dersom hun treffer på døve flyktninger 
så skal hun orientere det videre til dem. 
Hun har også tatt kontakt med Skul-
lerud voksenopplæringssenter (Oslo) for 
et samarbeid. Samt har hun tatt kontakt 
med Vetland skole for å høre om hvilke 
rettigheter døve flyktningbarn har, barn i 
Oslo kommune kan begynne på Vetland 
skole hvis de gir beskjed til den skolen de 
er tilknyttet til. For kommuner utenfor 
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Under flyktningkrisen er det mange som, gjennom internett 
og sosiale medier, har brukt tid på å danne hjelpenettverk 
for flyktninger som kommer til Norge. 

Døves Tidsskrift har tatt en prat med Trine S. Austbø som er 
en av de veldig aktive – og spesielt er hun aktiv for å få til 
en informasjonspakke for døve flyktninger.

Døve flyktninger 
velkommen!

Flyktningkrisen:

T

T

Bildet er hentet fra facebookgruppen:
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Oslo kan de sende inn en søknad, dette 
gjelder også for andre skoler i Norge. 
Barnet må da ha hatt et opphold i Norge 
i mer enn tre måneder. Det neste som 
må gjøres er å kontakte UDI forteller 
Trine. «Vi må undersøke hvordan de tar 
i mot døve flyktninger, for frem til nå så 
har det ikke vært lett å få kontakt med 
døve flyktninger. Mottakene som tar i 
mot flyktninger har rutinekontroll på 
helsesjekk, de sjekker for hvilke vaksiner 
som er tatt, samt sjekker de synet, men 
de sjekker ikke hørselen. Jeg skulle ønske 
mottakene kunne ta med hørselstester i 
rutinekontrollen. Kanskje dette er noe 
NDF kan løfte opp?» 

Døve mer utsatte 
i flyktningskrisen?
Når flyktninger registrerer seg som 
flyktninger i et land og flykter videre 
til et annet land, blir de sendt tilbake 
til det landet de først ble registrert i, til 
dette tror Trine at døve er mer utsatte for 
feilbehandlinger og risikerer dermed å bli 
tilbakesendt til et annet land enn det de 
først hadde tenkt seg på grunn av kom-
munikasjonssvikt.

Internasjonalt nettverk
Det finnes også en internasjonal gruppe 
på facebook for døve flyktninger i 
Europa, gruppen heter ”Deaf Refuges 
Welcome!”, dette er en stor gruppe med 
flere aktive medlemmer. Trine var allerede 
aktiv i flyktningkrisen før den interna-
sjonale gruppen ble opprettet. «Da den 
dukket opp ble jeg glad. Jeg fikk komme 
i kontakt med andre døve som også ville 
engasjere seg» Trine fortsetter «det er et 
par til i Norge som er veldig aktive, blant 
andre, Roy fra Kristiansand og Lubna fra 
Oslo. Internasjonalt er det mange flere 
aktive, de drar til togstasjoner og ønsker 
folk velkomne, så langt har vi ikke kom-
met i Norge enda... Det internasjonale 
nettverket orienterer folk i andre land om 
at døve er på vei dit, for Norge er det jo 
litt annerledes da Norge er en ”endesta-
sjon”».

Takket være den internasjonale gruppen 
så vet Trine om en døv familie som har 
flyktet til Finland. Og at det er tre døve 
flyktninger som har funnet seg til rette i 
Sverige. Det er fem til seks døve i grensen 
ved Tyrkia. En døv familie med fire døve 
barn som sist ble sett i Hellas og som nå 
er på vei oppover nord Europa. «Det kom 
også beskjed om at en far med en døv gutt 
var på vei til Norge fra Sverige, men jeg 
har ikke sett noe til dem» avslutter Trine.

 Etter intervjuet med Døves Tids-
skrift skal Trine dra til Tøyen i Oslo for 
å gi klær som hun ikke har bruk for, en 
regnjakke og regnstøvler som noen kan ha 
glede av.

#Deaf Refuges Welcome!
Døves Tidsskrift har også tatt kontakt 
med de som står bak den internasjonale 
gruppen på facebook, Mia Modig og 
Perla Örlegård, begge to er fra Sverige. 
De forteller at det startet med at Mia 
skrev et par innlegg om flyktningkrisen 
på facebook – og Petra kommenterte med 
spørsmål om noen som vet hva som skjer 
med døve flyktninger – og hva slags støtte 
de får. «Da kom vi frem til at det var et 
behov for et nettverk der folk kunne gi 
tips til hverandre, informere og gjøre 
det en kan for å hjelpe døve flyktninger. 
Hedvig Ledung (også svensk red.anm) ble 
fort en del av vår administrasjonsgruppe 
for hun hadde allerede vært engasjert og 
har et stort nettverk blant ulike frivillige 
organisasjoner. 

Nettverket har gitt bra resultater, det har 
kommet nye nettverk i Norge og Finland 
inspirert av vårt nettverk. Mange føler at 

de vil gjøre noe, men flyktningkrisen er 
for stort for at bare en person alene kan 
påvirke. Nettverket ble derfor en konkret 
sak for mange som føler at de kan bidra 
med kunnskap, hjelpe til å spre informa-
sjon og å skape egne krets i sine byer. 
Det finnes kretser i de større byene som 
nettverker daglig for å følge opp døve 
flyktninger og å bistå med hjelp når det 
blir aktuelt. 

Det viktigste med denne gruppen er å 
informere andre frivillige flyktningsnett-
verk om at de kan kontakte vårt nettverk 
når de møter på døve flyktninger, slik at 
vi kan hjelpe til med kommunikasjonen 
og også gi informasjon om ulike mulig-
heter for døve. Dette har for eksempel 
bidratt til innsamling av klær og hygiene-
artikler for døve asylsøkere på Västanvik 
Folkehøyskole (Sveriges svar på Ål folke-
høyskole red.anm). 

Da nettverket fikk mer enn 1000 med-
lemmer på et døgn så forstod vi at det fin-
nes et stort interesse, at folk identifiserer 
seg med døve og også vil kunne gjøre det 
som kan gjøres.»

Trine S. Austbø


