
22 5/2015Døves Tidsskrift

I skrivende stund er det kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. Norge har flere døve og hørsels-
hemmede som er eller tidligere har vært poli-
tiske engasjerte. Døves Tidsskrift har laget en 
liten oversikt.  Er du politisk engasjert? Bladet 
vil gjerne komme i kontakt med deg. 

Bjarte Bø-Sande, 44 år
Listekandidat, Randaberg 
Arbeiderparti, 
14. plass (kommuneparti)
 
1. Det ligger politikkblod i min fa-

milie. I november 2014 fikk jeg en 
invitasjon fra Randaberg Arbeider-
parti om å stille meg opp på listen 
til kommunevalget 2015. Jeg brukte 
en uke på å tenke på tilbudet og takket deretter ja, fordi 
jeg så at Arbeiderpartiet er blant partiene som står 
nærmest mine verdisyn. En annen grunn til at jeg valgte 
Ap er størrelsen på partiet. Den tredje grunnen er at jeg 
har større utfordringer i livet enn folk flest at partimed-
lemmene trenger å bli gjort kjent med mine livsutfor-
dringer, så å sitte i mindre parti høres ikke attraktivt ut 
for min del.

2. Ja. Tolketilgjengeligheten utenom arbeidstid. Jeg har 
måttet melde avbud til politiske arrangementer på grunn 
av mangel på tolk, i sommer la jeg ut et leserinnlegg om 
denne saken i Stavanger Aftenblad. Randaberg Ap er 
villig til å programfeste full tilgang til tolk på lokalt plan. 
Samtidig samarbeider Stavanger Døveforenings lokale 
tolkeutvalg, som jeg også sitter i, med det lokale tolkefo-
rbundet om denne saken.

 
3. Døvesamfunnet blir sett dersom vi synliggjør oss på 

flere områder. Vi bidrar da med ny kunnskap til politiske 
kollegaer med våre utfordringer i hverdagslivet, og du 
kan være med på å utforme det norske samfunnet. En 
døvblind person fikk ved en anledning en kommentar fra 
en politiker: «Du må bli politiker for å kjempe for din 
sak!». 

 
4. Jeg vil oppfordre alle som er interessert i politikk om å 

melde seg inn i et politisk parti i deres hjemkommune. 
Sjansene for å komme inn i politikken vil øke dersom en 
er meldt inn i et parti og betaler medlemskap. 

Jannicke Kvitvær - Foto: Privat
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1. Hva fikk deg til å bli aktiv i et politisk parti?
2. Tar/tok du opp saker som berører døve og 

hørselshemmede?

3. Hvorfor er det viktig å være politisk aktiv?
4. Noe du vil tilføye?

Helene Hodneland 
Sæle, 24 år
Styremedlem i Feministisk  
Initiativ Bergen-Hordaland

1. Jeg har vært engasjert så lenge jeg 
kan huske, mine hjertesaker har 
alltid vært likestilling, antirasisme og 
døvesaker. Da Feministisk Initiativ 
(Fi) ble etablert skjønte jeg at deres 
feministiske ideologi og verktøy gjør at de setter all like-
stilling først. Fi vet at vi umulig kan leve i et ekte demo-
krati før alle innbyggere har samme muligheter til å bli 
representert. Fi tar all likestilling på alvor – både kjønn, 
hudfarge, klasse, legning, funksjonsvariasjon og mye mer. 

2. Ja! Feministisk Initiativ ser på døve som en språklig og 
kulturell minoritet. Partiet har enstemmig forpliktet seg 
til å jobbe for fem spesifikke punkter som direkte på-
virker døve: 1. Nødvarsling på SMS/app. 2. Sørge for en 
døgnåpen tegnspråk-tolketjeneste. 3. Gi CODA rett på 
opplæring i tegnspråk. 4. Styrke morsmålsundervisnin-
gen for barn med andre morsmål enn norsk - inkludert 
nordiske språk og tegnspråk. 5. Øremerke finansiering 
til tegnspråk- og skrivetolk til større arrangementer. Fi 
er tydelige på at de som blir berørt vet best om sin egen 
situasjon, altså døve vet best om ting som angår døve og 
tegnspråk. 

3. Som minoritetsspråklig må en være orientert i politik-
ken, en må vite hva ting betyr og hvem som faktisk 
prioriterer oss som gruppe. Mange partier svarer 
«interessant, men nei..» dersom du spør om de kan love 
tegnspråktolking av offentlige arrangement, noe som ty-
der på at de ikke har satt seg inn i hvor enkelt det er å få 
gjennomført det. De er blinde av sitt eget privilegium; de 
ser ikke problemet, fordi det ikke påvirker dem person-
lig. 

 Som politisk aktiv får du utfordret meningene dine og du 
må hele tiden ta stilling til ting, dette er utrolig givende 
siden du blir stadig tryggere på deg selv.

4. Bruk stemmeretten din! Det spiller ingen rolle hva du 
stemmer på, men ikke fall for valgflesk som skattelette. 
Sett deg heller inn i hva partiene faktisk står for, les 
partiprogrammer og delta på debatt i døveforeningene, 
stem på det du tror på.

 Husk at skatter og avgifter er nødvendig for å opprett-
holde vår velferdsnivå (døveskoler, tolketjenesten og 
støtte til døveorganisasjoner). Noen ting er det verdt å 
betale ekstra for. #stemrosa!
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Marius Berge Eide, 25 år
Tidligere nestleder Oslo 
SU, listekandidat Oslo SV 
(Fylkeslag)

1. Muligheten til å skape endringer som 
trengs for å gjøre Oslo til en bedre 
by. Så er det en sosial side, det har 
vært en gave å kunne grave rundt i 
tanker og ideer sammen med andre 
som en er både litt enig og uenige 
med, og kanskje sammen nærme seg de beste løsnin-
gene. 

2. Både ja og nei. Det har vært viktig å være tydelig på at 
jeg er både døv og kristen. Å fremme egne erfaringer, 
som hvordan samfunnet behandler og ser på døve, bidrar 
til at mennesker som jeg møter vet litt mer om oss og 
kan ta bedre beslutninger. I kirkepolitikken var det for 
eksempel en evig kamp å få med-politikere til å skjønne 
at det å være døv betyr mye mer enn å ”bare høre dår-
lig”. Tegnspråk ble gang på gang glemt når folk pratet 
om inkluderende kirkeliv - de tre samiske språkene og 
kvensk ble alltid husket, men ikke tegnspråk.

3. Det handler litt om å være ærlig mot seg selv, tørre å 
lufte egne tanker og meninger, å lære seg at en ikke alltid 
har rett og å takle uenigheter. Til slutt oppdager du at 
en sammen endrer verden, litt etter litt. Så hvorfor ikke 
engasjere seg når en brenner for noe?

4. Det er rom for alle i politiske partier. Vi i SV/SU har 
plass for aksjonister som vil gå i tog eller samle under-
skrifter, de som vil ta ansvar i et av mange faglige utvalg, 
de som vil jobbe med ideologi og strategi (som meg), 
eller de som vil bli folkevalgte og representere partiet. 
Alle trengs! Jeg har for eksempel stekt vafler klokka syv 
om morgenen og forhandlet på landsmøter.

Kaja Meek Olsen
Aktivist for Sosialistisk 
Venstreparti og styre-
medlem i Høyden Sosialistisk 
Ungdom (Bydel, Bergen Kommune)

1.  Jeg  har en politisk familie. Politikk 
er viktig, men også spennende. Det 
angår alt rundt deg og det er kult å få 
være del av de kreftene som former 
landet en lever i. For meg ble politik-
ken et rom til å få venner, men også å utvikle en sterk 
bevissthet om hvordan ting fungerer og hvor urettferdig 
verden kan være. Noe som igjen ga mersmak til mer 
aktivisme, for på samme måte som politikken gjorde meg 
bevist, så er den også et redskap i kampen mot urettfer-
dighet.

2. Ja, jeg har blant annet fått til vedtak om partiets støtte til 
tegnspråk som ett offisielt språk i Norge, samt om å få 
bedre tekst-tilbud på TV2. 

3. Du kan selv skape deg meninger og arbeide for din egen 
hverdag og det samfunnet du vil leve i. Politisk aktivisme 
handler ikke bare om å gå i debatter eller å dele ut kaffe 
på gaten, det handler også om kunnskap og bevissthet. 
Bevissthet rundt hvilket samfunn og muligheter en vil ha 
og leve i, kunnskap om hvordan samfunnet fungerer og 
hvordan få det samfunnet en ønsker seg. Det handler om 
å være medborger og å bry seg. Det at du bruker stem-
meseddelen betyr at du bryr deg om hvilken skole dine 
barn skal gå på eller hva nabojenta i rullestol skal få av 
velferd, helse og fritidstilbud. Vi i Norge er heldige som 
bor i et demokratisk land, noe som betyr at vi har mange 
muligheter til å delta og å påvirke det samfunnet vi lever i. 

4. Norge trenger flere døve og hørselshemmede som enga-
sjerer seg i politikken. Det handler ikke bare om å få fram 
saker som angår døve og hørselshemmede, men også om 
å synliggjøre en samfunnsgruppe som møter utfordringer 
få andre samfunnsgrupper møter. Få inn folk som vet hva 
det vil si å være døv eller å høre dårlig for å skape et syn-
lig mangfold. Politikken angår alle uansett om du bidrar 
bevist eller ikke. Til slutt vil jeg oppfordre alle til å bruke 
stemmeseddelen sin.

Julia Anh Thu Ølmheim, 
29 år
Listekandidat, 3. Plass, 
Venstre (Stovner bydel)

1. Da jeg i slutten av februar dette 
året ble spurt om å stille på liste til 
bydelsutvalget i bydel Stovner for 
Venstre, sa jeg ja. Jeg deltok ikke på 
nominasjonsmøtet og ble positivt 
overrasket da jeg ble kumulert som  
tredjekandidat, det var da jeg også  
ble mer aktiv enn å bare være medlem i Venstre.

2. Nei, jeg har ikke rukket å komme dit ennå. Jeg vil gjerne 
ta opp slike saker der det faller seg naturlig. 

3. Det er viktig å være politisk aktiv for å påvirke hvordan 
ressursene i samfunnet skal fordeles og prioriteres.

4. Stem Venstre!

Fetsum Netserab Paulus, 
26 år
Varamedlem og listekandi-
dat for Tønsberg Arbeider-
parti (kommuneparti)

1. For å kunne være med på å påvirke 
samfunnsutviklingen måtte jeg enga-
sjere meg i et politisk parti, det er 
lettere å påvirke når en er en del av 
et politisk parti. Jeg fikk gode innspill fra min omgangs-
krets, og jeg så at det var naturlig for meg å melde meg 
inn i Arbeiderpartiet.  

2. Ja, jeg har hatt samtale med en tidligere fylkessekretær 
og stortingspresident om ulike saker blant annet nød-
melding på SMS, opplæringstilbud for døve og hørsels-
hemmede og tegnspråkets status i samfunnet. 

3. Det viktigste er at storsamfunnet får god kunnskap om 
døve og hørselshemmedes situasjon. Beslutningsmyndig-
heter må få riktig fakta på bordet før saker behandles og 
trår i kraft. 

4. Det hadde vært fint om flere døve og hørselshemmede 
ville engasjere seg i politiske partier og bli lokalpoliti-
kere. Dersom vi engasjerer oss så synligjør vi tegnspråk 
og det kan styrke våre saker på sikt. 

Foto: Jo Straube.
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Ingrid Hoff Bodin, 64 år
Styremedlem (kasserer) i 
Senterpartiet, Spydeberg 

Bydel (cirka 1980- tidlig 90-tallet)

1. Jeg har vært politisk interessert helt 
fra jeg fikk stemmerett. Min mann 
og jeg drev gård tidligere, den gang 
var det noen som gikk rundt og 
solgte lodd til støtte for Senterpartiet. De hadde aktu-
elle saker som gjaldt oss bønder, jeg opplevde at jeg ofte 
var enig med dette partiet i saker vedrørende gårdsdrift 
og dyreproduksjon. 

2. Til å begynne med tok jeg opp kun saker som gjaldt 
gårdsdrift og dyreproduksjon. Men det var spesielt en 
sak, om bevaring av døveskolene, som gjorde at jeg 
meldte meg ut av Senterpartiet. På et møte i kommune-
huset måtte jeg frustrert be om at møtet viste møte-
kultur, mange mumlet og snakket i munn på hverandre, 
og tolkemuligheter den gang hadde jeg ikke. Det var 
også ingen forståelse for behovet av teleslynge, noe jeg 
poengterte flere ganger. Jeg nevnte da samtidig døvesko-
lesaken og fikk negativ respons på dette. Denne holdnin-
gen, samt slitasje på at det var utrolig vanskelig å følge 
med gjorde at jeg ikke orket mer.

3. Vi alle har et ansvar for hvordan vi ønsker samfunnet 
skal utvikle seg. Det hjelper ikke å sitte på sofaen og 
mene noe hvis en aldri viser sin mening. En trenger ikke 
nødvendigvis å være medlem av et parti, men det å våge 
å gi utrykk for sin mening og hvordan en ønsker å ha det, 
kan bidra til at en blir sett.  

4. Noe som kan være en utfordring innen politikken er den 
politiske språkbruken. For 30 år siden var det politiske 
språket mer konservativt og kanskje vanskelig å forstå. 
I dag er språket mye lettere. I politiske diskusjoner så 
henger en ofte bak ved bruk av tolk, jeg har heldigvis fått 
forståelse for dette i Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, et kommunalt råd som jeg er aktiv i som 
privatperson. Og til slutt vil jeg oppfordre alle til å bruke 
stemmeretten sin, både til kommunevalget - og også til 
kirkevalget.

Rune Anda, 62 år
Varamedlem for Gyri Skre, 
Venstre, Ytrebygda 
Bydelsutvalg (2007-2010)

1. Jeg har hatt politisk interesse siden 
jeg var ung, slik tenker jeg: «Nå 
synes jeg dette partiet passer bedre 
denne gangen». Fra cirka 2005 var 
det Venstre som var mitt parti. Ven-
stres sentralstyre i Bergen diskuterte hvem som skulle 
representerte partiet i de 8 ulike bydelene i Bergen 
kommune. Slik havnet jeg i Ytrebygda Bydelsstyre. 

2. Ikke direkte, men det kom reaksjoner på at jeg ikke fikk 
tolk. Jeg bestilte tolk til alle møtene, og deltok også (som 
publikum) selv om Gyri var til stede. Tre ganger meldte 
Gyri forfall, jeg møtte opp alle gangene. Også den gangen 
jeg ikke fikk tolk. Fanaposten (lokalavisen) var alltid til 
stede på hvert møte, så jeg møtte opp i visshet om at 
avisen ville skrive noe om mangel på tolk. 

3. Du kan påvirke. Det er politikerne i kommunene som 
«har makten», ikke de som administrerer på kontorene. 
Et eksempel: Bergen Døvesenter søkte Hordaland 
fylkeskommune om kr 350.000 for oppussing av Døve-
senteret. Administrasjonen anbefalte i saks dokumentene 
om å avslå søknaden. Men en politiker på møtet kjente 
til Bergen Døvesenter og da ble vedtaksforslaget endret 
til full støtte!

4. Den 3. september 2015 blir det politisk debatt i Bergen 
Døvesenter igjen. Når politikerne er tilstede i døvesen-
teret får de også kort informasjon og omvisning i huset. 
GODT VALG!

Amita Karina 
Richardsen, 27 år
Medlem i AUF i Sør-
Trøndelag, styremedlem 
i Hommelvik AUF (2012)

1. Jeg føler det er mange samfunns-
spørsmål som trenger gode løsnin-
ger. Jeg ville være med for å bidra 
med mine ideer. Sakene jeg brenner 
for er eldreomsorg og skole.

2. Ja, jeg brenner for at døve og hørselshemmede barn skal 
få et godt tilbud i skolen. God tilrettelegging, god informa-
sjon til lærere og medelever er viktig. Jeg ønsker at det 
skal finnes mer tegnspråklige undervisningsalternativ for 
de som bor langt unna de tilbudene som allerede finnes.

3. Det er viktig å være engasjert. En trenger ikke nødven-
digvis å være så aktiv, men jeg synes flere unge i dag bør 
benytte seg av stemmeretten. Les deg opp på hva de 
forskjellige partiene mener, og gjør deg opp en mening 
om hva som står ditt hjerte nærmest. Det er selvfølgelig 
en fordel å være aktiv av flere grunner: En får god kjenn-
skap til partiets meninger, en får være med på spennende 
temamøter, en får bidra der en føler det trengs. Og ikke 
minst, en får mange nye venner!

4. Bruk stemmeretten, og godt valg!

Tidligere politiske aktive:
Helge Herland, 62 år
Varamedlem i Ål kommune 
(1980-tallet)

1. Jeg ble medlem i det politiske par-
tiet som stod meg nærmest, som 
har det samme verdigrunnlaget som 
jeg har. 

2. Nei.

3. Vi er heldig som lever i et demokrati der politisk delta-
kelse gir mulighet til å påvirke beslutningene. Vi kan nok 
aldri finne et parti vi er 100 % enige med om alt, men vi 
må velge det partiet som står oss nærmest og kjempe 
internt for at det partiet styrer og handler slik vi ønsker.


