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1.0 INNLEDNING  

Handlingsplanen beskriver en ønsket utvikling på de samfunnsarenaer som har betydning for døve og 
hørselshemmede. 
 
På bakgrunn av utviklingstrekkene og prioriteringene landsmøtet har gjort, er det laget en 
handlingsplan som forklarer vår visjon, våre formål og hovedmålene NDF ønsker å prioritere i 
planperioden. 
Samfunnsutvikling skjer raskt og handlingsplanen må gi rom for justeringer underveis i planperioden.   

Handlingsplanen tydeliggjør at NDF både er en språkpolitisk organisasjon og en organisasjon av 
funksjonshemmede. Vi har derfor valgt å være konsekvent i bruk av begrepet døve og 
hørselshemmede i handlingsplanen. 
Å være døv referer mer til kultur og språk og ikke til manglende hørsel.  
Å være hørselshemmet referer til nedsatt hørsel med de samfunnskapte barrierer som konsekvens. 
Når vi i handlingsplanen skriver NDF menes det lokallagene og forbundet sentralt. 
 

1.1 Handlingsplanen 2013-2016 
Handlingsplanen er delt i 4 nivåer - se modell neste side 
 
Visjon forklarer vårt mål. 
Formål forklarer hva vi vil med NDF og hvorfor vi trenger organisasjonen. 
Hovedmål forklarer hvilke kjernevirksomheter NDF er basert på.  
Satsningsområder forklarer hvilke områder NDF vil fokusere på i handlingsperioden. 
 
På bakgrunn av vedtak og signaler fra landsmøtet utarbeider forbundsstyret og administrasjonen 
årlige tiltaksplaner fordelt på de seks satsningsområdene. Tiltaksplanen evalueres fortløpende. 
Tiltaksplanene revideres hvert år, på høsten.  
 

1.2 «Fra kaffe til kamp» 
Vi har kalt handlingsplanen «Fra kaffe til kamp». Kaffe symboliserer sosial aktivitet, møteplasser og 

kulturarrangementer. Kamp symboliserer politisk arbeid som vi i større grad trenger lokallagene til å 

gjennomføre. 

Rettighetene vi har kjempet for å få, er under press. Ett eksempel er tilgang til tolk for døve og 

døvblinde. Enda mer tydelig vises det i skolepolitikken: Samhandlingsreformen - der blant annet 

ansvaret for undervisning av døve og hørselshemmede barn – er overført fra stat til kommuner. 

Dette gjør at vi i større grad får lokale løsninger, og mer uforutsigbarhet. Derfor må NDF i framtiden 

jobbe mer målrettet lokalt, og ikke bare sentralt.  

For å møte denne utviklingen vil NDF involvere lokallagene i større grad til å drive interessepolitisk 

arbeid lokalt og å arbeide aktivt for å fremme norsk tegnspråk. For å få til det vil vi styrke kurstilbudet 

for tillitsvalgte, og lokallagene oppfordres til å samarbeide mer (regionalt). 

Samspill mellom NDF sentralt og lokallagene vil bidra til å styrke tegnspråkets status i hele landet. 

Derfor trenger vi å styrke lokallagene fra å være sosiale arenaer til å bli mer interessepolitiske aktører 

lokalt. Vi ser for oss at lokallagene har tre funksjoner; sosial arena, tegnspråklig arena for kommende 

generasjoner (språkoverføring) og interessepolitisk funksjon lokalt. 



4 
 

1.3 Modell 
Modellen som viser oppbyggingen av handlingsplanen: 
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2.0 VISJON 

 

ET SAMFUNN DER VI HAR 

ALLE MULIGHETER  
 

 

Bildet er hentet fra brosjyren «Er ditt barn hørselshemmet?» 
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3.0 FORMÅL 
 
Som en interessepolitisk organisasjon er NDF en kunnskapsleverandør som skal bidra til økt kunnskap 
og avlive myter om døve og hørselshemmede. 
 
NDF er en organisasjon av funksjonshemmede som arbeider for å fjerne barrierer, ved å gjøre mest 
mulig informasjon tilgjengelig visuelt, via norsk tegnspråk og tekst. Vi ønsker et samfunn som er 
tilgjengelig for alle, uten diskriminering, direkte eller indirekte. NDF skal ivareta og utvide de 
rettighetene vi har i dag, og kjempe for flere rettigheter for å kunne nå visjonen om et samfunn der vi 
har alle muligheter. 
NDF er en språkpolitisk organisasjon som arbeider for å styrke tegnspråkets posisjon som offisielt 
språk og kulturspråk i Norge. 
 
NDF er en tydelig premissleverandør til politikere og andre samfunnsaktører for hvordan døve og 
hørselshemmede skal oppnå full deltakelse og likestilling.  
 
NDF er en serviceorganisasjon som setter mennesket i sentrum. NDF skal være til stede for 
enkeltpersoner, organisasjoner og instanser som arbeider for døve og hørselshemmede   
 
NDF skal være en støttespiller for at staten kan oppfylle sine forpliktelser til å beskytte og 
videreutvikle norsk tegnspråk. 
 

3.1 Interessepolitikk 
NDF har en stolt historie som viser at forbundet har fått gjennomslag for mange store og viktige 
saker i sin snart 100 års historie.  
Organisasjonen har i flere sammenhenger også vært nytenkende og frontet saker for våre 
medlemmer, men som har kommet alle døve og hørselshemmede til gode. 
Eksempler er tolketjenesten som i dag brukes av alle grupper hørselshemmede, det samme gjelder 
teksttelefon. NDF var også først ute med krav om teksting på TV (Lisensstreik i 1988).  
Vi var først ute med at nødmeldingstjenesten også skal være tilgjengelig for døve og 
hørselshemmede.  
NDF er også den eneste interesseorganisasjonen som krever norsk tegnspråk som offisielt språk.  
 
Det betyr ikke at vi kan hvile nå. Vi må fortsatt kjempe for de rettighetene vi allerede har og for flere 
rettigheter før vi kan oppfylle vår visjon om et samfunn der vi har alle muligheter. 
 
NDF har etablert enhetene Døves Trykkeri (solgt for noen år siden), Døves Forlag (nedlagt), 
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve, Døves Media og Teater Manu. Felles for alle enhetene er at 
de bidrar til å synliggjøre norsk tegnspråk i samfunnet og gir ulike tilbud døve, hørselshemmede og 
deres familier. NDF har et godt samarbeid med enhetene. 
 
Samfunnsdebattant Per Fugelli sier det treffende om det norske velferdssamfunnet: «Det mektige 
velferdsprosjektet vi har holdt på med i hundre år er drevet fram av misnøye. Det hadde aldri blitt noe 
av hvis vi hadde lagt oss i hengekøyen og sagt hipp hurra, nu er alt vel».  
 
Beskrivelsen passer også svært godt til hvordan NDF og døve i snart hundre år har kjempet for døve 
og hørselshemmedes rett til fullverdig samfunnsdeltakelse. Kampen er drevet frem gjennom misnøye 
og krav om forbedringer.  
NDF må alltid være i forkant i forhold til politikere og samfunnet generelt, og ikke akseptere at alt er 
vel. «Fra kaffe til kamp»! 
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3.2 Samfunnsansvar 
NDFs mål er at alle døve og hørselshemmede har tilgang til full samfunnsdeltakelse i alle livets faser – 
men samfunnet har fremdeles en del myter og fordommer om døve og hørselshemmede som 
reduserer vår tilgang til viktige samfunnsarenaer, som for eksempel skole og arbeidsliv. 
 
Vårt samfunn er preget av en snever normalitetstankegang, der alle skal integreres i storsamfunnet. 
På individnivå gis det liten plass til integrering og inkludering på egne premisser.  
Som representant for en minoritetsgruppe er en av oppgavene til NDF å gjøre samfunnet bevisst på 
at det å være døv eller hørselshemmet og bruk av norsk tegnspråk er en naturlig del av normaliteten. 
 
Terje Bassilier: 
"Når jeg sier ja til en annen persons språk - har jeg sagt ja til personen. Hvis jeg sier nei til et språk - 
har jeg sagt nei til personen, fordi språket er en del av oss selv." 
 
 
NDF tar samfunnsansvar ved: 

- Å drive med opplysnings- og holdningsskapende arbeid som fører til at døve og 
hørselshemmede får bedre tilgang til de ulike samfunnsarenaene. 

- Å formulere krav og gi innspill til politikere og andre samfunnsaktører i den hensikt å bygge 
ned samfunnsskapte barrierer   

- Å støtte oppunder statens ansvar for at norsk tegnspråk beskyttes og videreutvikles 
 
 

 
NDFs krav om teksting av direktesendte programmer på TV2 

 
 
 

 



8 
 

4.0 HOVEDMÅL 
 
 
 
NDFs hovedmål er basert på tre kjernevirksomheter: 
 

Rettigheter     
Organisasjon 
Språk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettigheter 
NDF arbeider for et samfunn der døve og hørselshemmedes rett til full deltakelse er selvsagt – 
rettigheter er et virkemiddel for å nå disse målene. 
NDF skal arbeide for å sikre at de rettighetene som er nedfelt i lovverket blir oppfylt. 
 
Organisasjon 
Grunnlaget for å kunne utøve godt interesse-, og språkpolitisk arbeid er at vi har en sterk, effektiv og 
en tilpasningsdyktig organisasjon.   
 
Språk 
NDF arbeider for et samfunn der døve og hørselshemmede fra fødselen av gis mulighet til tospråklig 
oppvekst (norsk tegnspråk og norsk skrift og tale). Barnet vil etter hvert velge å bruke et av språkene 
eller veksle situasjonsbestemt mellom de to språkene. (Se avsnitt om oppvekst) 
NDF skal hevde tegnspråkets posisjon i samfunnet som fullverdig. 
 
Med utgangspunkt i ROS har landsmøtet valgt hovedmålene: oppvekst, arbeid, senior, tilgjengelighet, 
organisasjon og språk. De fire førstnevnte er plassert under rettigheter. 
 
I dag har NDF utvalg for oppvekst, arbeidsliv og senior (hele livsløpet). Det skal vurderes om det skal 
opprettes utvalg eller ad hoc komite for de andre satsningsområdene. 
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4.1 Rettigheter 
NDF, som er tilsluttet FFO, arbeider for å gjøre samfunnet bedre tilgjengelig for døve og 
hørselshemmede og er dermed en interessepolitisk organisasjon av funksjonshemmede. 
Eksempler på viktige arbeidsdokumenter er FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD), Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og de rettighetene som er nedfelt i særlover/direktiver 
som en følge av dette, AMT – direktivet (tekst på TV) samt FNs barnekonvensjon. 
 
I kapittelet om rettigheter har vi valgt å plassere satsningsområdene oppvekst, arbeidsliv, senior 
samt tilgjengelighet.  
Selv om oppvekst har fokus både på språk og rettigheter har vi valgt å plassere oppvekst under 
rettigheter fordi tilgang til norsk tegnspråk også handler om rettigheter som er nedfelt i St meld 35 
(2007-2008) «Mål og meining» og i Opplæringsloven. 
 

 

  



10 
 

5.0 SATSINGSOMRÅDER 
 
 

5.1 Oppvekst 
Som følge av nedleggelsen av 3 av de 4 statlige døveskolene bestemte forbundsstyret seg i 2011 at 
skolesaken og barnas oppvekst skulle være NDFs viktigste arbeidsområde i tiden fremover.  
I forrige handlingsplanperioden ble derfor foreldre- og oppvekstutvalg oppnevnt.  
Som følge av blant annet «Se mitt språk» og deltidstilbud er det mange foreldre som har gode 
kunnskaper og kompetanse om norsk tegnspråk og døves kultur. De har derfor forutsetninger for å 
kunne gjøre gode valg for sine døve og hørselshemmede barn. 
Imidlertid finnes det fortsatt krefter innen fagfeltet som ikke ønsker, eller ikke har god nok 
kompetanse til å forstå, at disse barna skal/bør få tospråklig oppvekst fra fødselen av.  
 
Vår oppgave er å påpeke at barn med hørselstekniske hjelpemidler har vanskeligheter med å skille 
mellom vesentlige og uvesentlige lyder. Derfor skal det lite til før de ikke lengre oppfatter hva som 
blir sagt. Når barna lærer norsk tegnspråk og norsk gir vi dem bedre muligheter til god kognitiv 
utvikling og fullverdig kommunikasjon.  
Tospråklig opplæring handler om å gi barna valgmuligheter. Barnet vil etter hvert finne ut hvilket 
språk som fungerer best for han eller henne i hverdagen. Først da gir vi barna like muligheter som 
andre barn til å få en god oppvekst.  
 
At nettopp foreldre til døve og hørselshemmede barn engasjerer seg i spørsmålet om skole og 
oppvekst, gir NDF større legitimitet på dette området.  
Som et ledd i dette vil NDF satse på likemannsarbeid og kurs for foreldre med døve og 
hørselshemmede barn.  
 
Stikkord for neste periode er deltidsopplæring, foreldreopplæring og Statped. 
 
Målsetninger: 

1 Intensjonene fra offentlige dokumenter (eks. St meld 35, «Mål og meining» og  NOU 
utredningen «Til barnas beste») skal følges opp. 

2 Ivareta barnas rett til språk. 
3 Ivareta barnas rett til likeverdig opplæring i barnehage og skole. 
4 Døve og hørselshemmede barn skal ha tidlig tilgang til tegnspråklig miljø. Barna skal bli sett 

som en helhet. Vi skal ikke bare ha fokus på hørsel. 
5 Tydelig og nært samarbeid med Statped og Kommunenes Sentralforbund. 
6 I de kommunene hvor det ikke er etablert interkommunalt tilbud, skal det der det er 

befolkningsgrunnlag etableres interkommunale barnehage- og skoletilbud. Der det ikke er 
befolkningsgrunnlag må Statped være en tydelig samarbeidspartner.     

7 NDF skal være foreldrenes foretrukne valg av organisasjon som ivaretar barnas sak. 
8 Styrke brukermedvirkning.   

 
 
Sissel Grønlie: «Kunnskapen sitter ikke i ørene, men mellom» 
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5.2 Arbeidsliv 
NDF har i mange år arbeidet for at døve skal oppnå fullverdig deltakelse i arbeidslivet.  Dette vil alltid 
være det overordnede målet i satsingen på arbeidslivet. Samfunnet har endret seg veldig mye på 
noen få tiår, også i arbeidslivet. Nøkkelen for å henge med er å kunne tilpasse seg behovene i 
arbeidsmarkedet som krever en del av arbeidstakere, også døve arbeidstakere. Døve møter på flere 
utfordringer enn hørende, og det innebærer en del unødvendig ekstraarbeid for å sikre seg god 
tilgang til arbeidslivet. 
 
Norges Døveforbund vil jobbe for å lette det ekstraarbeidet som ofte kommer i tillegg. Vi har noen 
tiltak i løpet av handlingsplanperioden som vi håper vil bidra til et bedre arbeidsliv for døve. 
NAV bruker samlebetegnelsen «hørselshemmede» i sin statistikkføring over døve og 
hørselshemmede som for eksempel er arbeidsledige eller er på tiltak.  
Ved å ha en mer spesifisert statistikk som tar hensyn til hørselsstatus og språk vil det være lettere for 
NAV å gjennomføre mer treffsikre tiltak. 
   
 
Tiltak i handlingsplanperioden 

1 Skaffe statistikk som viser hvor mange døve som står utenfor arbeidslivet. Det bør skje som 
et eget prosjekt og midlene skal komme utenfra.    

2 NAV har ulike regionale praksiser når det gjelder veiledning av døve til arbeidslivet. Det skal 
være mulig å få god veiledning der man bor, og NDF ved arbeidslivutvalget vil jobbe for å 
endre strukturen i NAV.  

3 Et viktig spørsmål er om døve og hørselshemmede ungdommer får god nok yrkesveiledning 
på grunnskolen eller på videregående skole? NDF ønsker mer kunnskap om hva slags 
veiledning døve ungdommer får. Veiledningen kan føre til gode eller dårlige valg, og valget 
som tas får konsekvenser et stykke frem i tid.  

4 God tilrettelegging for døve elver/studenter på videregående skole/høyskoler 
 
Tiltak som skal gå utover handlingsplanperioden 

1 Lage informasjonskampanje som spres på sosiale medier effektivt og bruke media der det er 
mulig. 

2 Arbeidslivskontakt-ordning. I løpet av handlingsplanperioden vil det være opprettet en 
ordning der yngre døve eller andre døve som står utenfor arbeidslivet kan få veiledning til 
valg av veien videre. Noe er basert på arbeid på tvers av utvalgene i NDF. 

 
 

5.3 Senior 
NDF har lenge prioritert seniorarbeidet og vet vi står overfor utfordringer som vil komme med 

«eldrebølgen».  

Aktiv aldring innebærer arbeid, god helse, sosialt liv og selvstendighet. Å velge hvor man vil bo, ha 

nærhet til både familie og tegnspråkmiljø skal være en rett. Tegnspråk i alle valg – gir muligheter. Og 

seniorene skal ha rett til å velge, selvbestemmelse er viktig. Den teknologiske utvikling må også 

komme eldre døve til gode. Mange vil bo hjemme – og skal kunne velge hjemmehjelp som kan 

tegnspråk. Tegnspråklige møteplasser for utvikling, kultur, vennskap og nettverk må tilbys seniorene. 

Eldre døve er en ressurs – både for organisasjonen og generasjoner som kommer etter. 

Samhandlingsreformen gir kommunene mer ansvar for innbyggernes helse og omsorg, noe som 

krever utstrakt informasjonsarbeid fra vår side. 
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Tiltak i handlingsplanperioden: 

• Eldre døves rettigheter, likestilling og tilgjengelighet i samfunnet 

• Likemannsmidler til besøkstjeneste – mer informasjon og bevisstgjøring av denne tjenesten. 

Spesielt til gruppen eldre døve som ikke kommer til lokale tilstelninger. 

• Veiledning – «mellomtolking» - må tilbys der det er behov (prosjektarbeid?) 

• Skape ulike møteplasser /tilbud om reiser, for seniorene 

• Kurs for seniorer – med ulike temaer 

 

5.4 Tilgjengelighet 

Grunnlagsdokumentet er Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som også omhandler varer og 
tjenester. I dette ligger at varer og tjenester skal være like tilgjengelige for funksjonshemmede som 
for andre.  

 

5.4.1 Tolketjenesten 

Det var NDF som var pådriver da tolketjenesten ble opprettet – og i begynnelsen var det nært 
samarbeid mellom tolketjenesten og NDF (sentralt og lokalt). Gitt de ressursene tolketjenesten 
hadde den gangen fungerte tolketjenesten bra. Med tiden har tolketjenesten vokst og det er stadig 
flere som bruker tjenesten, men det er et altfor stort gap mellom behov og tilbud. Tjenesten må bli 
mer effektiv i utnyttelse av ressursene og en best mulig tjeneste for de som bestiller tolking. Vi ser 
også at avstanden mellom tolketjenesten og interesseorganisasjonen de siste årene er økt. Skal 
døves og hørselshemmedes rettigheter ivaretas og tolketjenesten utvikles forutsetter det et godt 
samarbeid mellom instansene.  
 
 
Målsetting  

1 Endringer som er foreslått i Tolkeutredning 2008 gjennomføres 
2 Styrke samarbeidet mellom NDF og tolketjenesten (lokalt og sentralt) 
3 Døgnåpen tolketjeneste som er fastslått i Lov om folketrygd 

4 Kvalitet på tolking bedres, ved at grunnutdanningen blir bedre og at tegnspråktolkene tilbys 

etterutdanning og videreutdanning 

5 Utvidet rett til tolking i utlandet 

6 Døve og hørselshemmede må gis mulighet til arbeid i tolketjenesten 

 

5.4.2 TV - tekst 

Hovedregelen etter de nye reglene (AMT direktivet) er at alle kringkastere, både NRK og 
riksdekkende kringkastere med mer enn 5 pst. publikumsandel, skal tekste alle sendinger mellom  
kl 18.00 og 23.00. Kringkasterne kan kun unnlate å tekste direktesendinger i dette tidsrommet 
dersom det ikke er teknisk og praktisk mulig av hensyn til programmets produksjonstid og andre 
uforutsette forhold. Imidlertid er NRK bundet av noe som heter «NRK-plakaten» som går mye lengre 
enn AMT-direktivet. Den plakaten er en avtale mellom Kulturdepartementet og NRK som sier at NRKs 
mål er at alle programmer skal tekstes. 
NDF samarbeider med andre organisasjoner om å få TV2 og andre TV-selskaper til å tekste minst like 
bra som NRK.  
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Målsetting:  
Alle større TV selskaper skal tekste alle programmer, også direktesendte. 
Alle nyheter og programmer som sendes på internett skal også tekstes. 
 
Samtidig vil vi arbeide for flere tegnspråklige sendinger og at programmer blir tegnspråktolket. 

 

5.4.3 Nødmeldetjenesten 

I løpet av handlingsplanperioden skal det etableres en universelt utformet og tekstbasert 

nødmeldingstjeneste på mobil som varsler 110, 112 og 113. 

I forbindelse med etablering av nødnett og varsling av katastrofer, må det være en selvfølge at det 

sikres at hele befolkningen varsles på lik linje, og at man ikke bare satser på auditive 

informasjonskanaler. 

 

5.4.4 Tekniske hjelpemidler 

Krav til universell utforming pålegger det offentlige og private å benytte seg av IKT-løsninger som kan 
brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå, og som krever minst mulig bruk av 
spesialløsninger. Døve og hørselshemmede skal inkluderes i samfunnet ved at alle programmer på TV 
tekstes /tegnspråktolkes, og med visuell informasjon på offentlige steder.  
 
Mange døve og hørselshemmede opplever at service på levering av tekniske hjelpemidler fra 
hjelpemiddelsentraler er blitt dårligere med årene. NDF, sammen med FFO, vil arbeide for at 
kvaliteten på levering-, og oppfølging av tekniske hjelpemidler blir bedre.  
 

5.5 Organisasjon 

NDF er en organisasjon som utøver interesse-, og språkpolitisk arbeid. 
Utfordringen er hvordan vi fortsatt kan ha en sterk interessepolitisk organisasjon som tilpasser seg 
nye rammebetingelser og krav. Stikkord er kompetanse, rekruttering, frivillighet, omdømme, 
regionalisering og økonomi.  
 
For at NDF skal være en kunnskapsbedrift og en troverdig premissleverandør må organisasjonen 
bruke ressurser på kunnskapsinnhenting. Det betyr blant annet at forbundet fortsetter sitt 
internasjonale engasjement i World Federation of the Deaf (WFD), The European Union of the Deaf 
(EUD) og Døves Nordiske Råd (DNR) 
 
NDF ønsker også å fortsette tilknytningen til flere norske nasjonale organisasjoner; 
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes 
organisasjoner. Med sine 71 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 330.000 
medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og 
kronisk syke. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for 
funksjonshemmede. FFO ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. 
Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i 
våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske 
organer eller i styrer og råd der FFO er representert. 
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Studieforbundet Funkis er en viktig bidragsyter i kursvirksomheten vår. Gjennom kursmidler kan NDF 
og lokallagene gjennomføre kurs tilrettelagt for våre målgrupper. 

 
ExtraStiftelsen er en viktig bidragsyter for vår prosjektvirksomhet. Hvert år mottar vi mange søknader 
som vi står som søkerorganisasjon for. Prosjektene har en ting til felles; styrke døves inkludering og 
rettigheter i alle samfunnsområder. Gjennom prosjektene bidrar det til å styrke NDF’ sin 
interessepolitiske slagkraft. 
 
Ellers så fortsetter NDF det gode samarbeidet med Språkrådet.  
Språkrådet er en viktig samarbeidspartner i tegnspråkspørsmål. Språkrådet er statens fagorgan i 
språkspørsmål underlagt Kulturdepartementet og har tegnspråk som en av kunnskapsområdene. 
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 som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn. 
I et språkpolitisk perspektiv må vi fastslå at tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv, blant 
annet som identitetsmerke og ekte kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet. 
Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og ikke minst en del 
av det språklige mangfoldet i landet som vi alle har en særlig plikt til å ta vare på. 
(http://språkrådet.no/Tema/Tegnsprakteiknsprak /) 

 
 

5.5.1 Organisasjon i endring 

Som organisasjon er NDF i en brytningstid. 
Overgangen fra døveskoler med store tegnspråklige arenaer til nærskoler med en eller få døve og 
hørselshemmede elever som ikke har tilgang til gode tegnspråklige arenaer, gjør at store deler av 
nyere generasjoner døve og hørselshemmede får en annen tilnærming til norsk tegnspråk og døves 
kultur.  
Den generelle samfunnsutviklingen beveger seg fra fellesskap til individ.  Medlemskap i norske 
organisasjoner baseres i større grad på hvilken nytte man får ved å være medlem og NDF opplever til 
en viss grad noe av det samme. 
Den nye generasjonen bruker ikke døveforeningene i samme grad som tidligere. De utvikler egne 
møteplasser der døveforeningene spiller en mindre rolle i deres sosiale nettverk.  
 
Under døveskolenes storhetstid fikk alle et stort nettverk basert på tegnspråk og en følelse av 
felleskap. I dag er det svunnet bort på grunn av ny teknologi som CI og samfunnsmessige følgene av 
det. Det er gitt et fornyet håp om god hørsel som følge av CI og dermed økt fokus på talebruk. 
Tegnspråk blir ikke like viktig som det var tidligere. Da kan kulturen som kom av tegnspråkfelleskapet 
forsvinne og det er krevende å opprettholde tegnspråklige arenaer som gir det samme utbytte for 
døve og hørselshemmede som skolene gjorde i storhetstiden.  
 
Det kan gi konsekvenser for døveorganisasjonen på sikt.  NDF og lokalforeningene er avhengig av god 
rekruttering for å overleve som organisasjon på sikt. Snittalderen hos medlemmene blir høyere for 
hvert år. For å få tillitsvalgte i fremtiden må NDF og lokalforeningene få nye medlemmer kontinuerlig. 
Selv om døve og hørselshemmede som en kulturell definisjon har endret seg så vil en svekket hørsel 
føre til en mindre sosial inkludering i storsamfunnet enn hva man ville hatt med vanlig hørsel. CI har 
per i dag ikke gitt god nok hørsel til å fungere på like nivå som man ville gjort med vanlig hørsel. Da er 
det viktig med en døveorganisasjon for å skape et godt liv med like muligheter for døve og 
hørselshemmede i storsamfunnet. NDF og lokalforeningene har oppnådd mye de siste tiårene og det 

http://språkrådet.no/Tema/Tegnsprakteiknsprak%20/
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må fortsette slik i de neste tiårene også. NDF har fokus på å arbeide forebyggende kontinuerlig og 
dagens situasjon viser at uten det forebyggende arbeidet som organisasjonen gjør vil det 
sannsynligvis bli flere og flere døve og hørselshemmede som er utenfor det gode livet basert på 
tegnspråk som døve og hørselshemmede hadde inntil få år siden. Nå er det fremdeles mange som 
lever godt i et felleskap som er skapt av den gamle strukturen. Men det vil komme nye generasjoner 
som lever i nærmiljøet uten å få samme kjennskap til kulturen og tegnspråk. Hvordan vil det gå med 
dem? For noen vil det gå bra, men for noen andre vil det gå mindre bra med.  
 
Da må døveorganisasjonen arbeide proaktivt for å opprettholde organisasjonen i 2040 også. Da må 
NDF kanskje endre på strukturen for å ha samme slagkraft som tidligere. I dag har den generelle 
samfunnsutviklingen beveger seg fra fellesskap til individ. Medlemskap i norske organisasjoner 
baseres i større grad på hvilken nytte man får ved å være medlem og NDF opplever til en viss grad 
noe av det samme. Da må den utviklingen tas på alvor og sees på. Har NDF som organisasjon 
muligheter til å bidra på individuelt nivå?  
 
Den nye generasjonen bruker ikke døveforeningene i samme grad som tidligere. De utvikler egne 
møteplasser der døveforeningene spiller en mindre rolle i deres sosiale nettverk. Døveforeningene vil 
kanskje i fremtiden fungere som koordinatorer, rådgivere eller selskapsarrangører blant annet. Det 
er mulig at døveforeningene vil på sikt endre sin rolle i forhold til døve og hørselshemmede for å 
opprettholde etterspørselen etter døveforeningene som tilbud. 
 
 
Samarbeid mellom lokallagene  
Landets helseforetak er delt i fire regioner; Sørøst, Vest, Midt og Nord. Statped har den samme 
inndelingen. 
Dette sammen med samhandlingsreformen der deler av helseoppgaver flyttes fra stat til kommune 
og nedleggelse av 3 av 4 statlige døveskoler, tilsier at døveforeningene i større grad enn tidligere må 
drive interessepolitisk arbeid på fylkes- og kommunenivå. 
Lokallagene må også i større grad samarbeide regionalt for å kunne ha større interessepolitisk tyngde 
lokalt og regionalt.  
 
 
NDF vil initiere mer utredning og forskning om oppvekstsvilkår for døve og hørselshemmede barn, 
om døves liv, kultur og identitet. 
Forbundets rolle er også å være vaktbikkje i forhold til St. meldinger.  
Vi ser at det fokuseres på å reparere døvhet og genteknologi og at man lett kan glemme mennesket 
bak hørselen. 
 

5.5.2 Økonomi 

Forbundet bruker omtrent 50 % av sine ressurser på språkpolitisk arbeid og omtrent 50 % til arbeidet 
med å redusere samfunnsbarrierer (funksjonshemmede).  
Eksempler på språkpolitisk arbeid: språkrøkt, skolesaken, offentlige høringer, Døves Tidsskrift, 
informasjon, tegnspråk i media og det offentlige og tegnspråkkurs.  
Eksempler på arbeid for å redusere samfunnsbarrierer: tilgang til, - og kvalitet på tolketjenesten, 
tekst på tv, tekniske hjelpemidler, Døves Tidsskrift og medlemsservice. 
All tilskudd NDF får fra det offentlige og private er knyttet til at NDF er en organisasjon av 
funksjonshemmede. For at myndighetene skal oppfylle sine forpliktelser som beskytter av norsk 
tegnspråk er de avhengig av kompetansen og nettverket som NDF har. 
Målsettingen er at fra og med 2014 skal staten ved Kulturdepartementet gi årlig driftstilskudd til NDF 
sitt språkpolitiske arbeid. Et slikt tilskudd vil også bety en offentlig aksept av NDF som en 
språkpolitisk organisasjon. 
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Andre inntekter: faste givere (Norges Døveforbunds venner), annonser, salg av tegnspråk - 
kursmateriell. 
 

5.5.3 Omdømme og merkevare 

NDF er et kjent navn i Norge. Vi vet imidlertid ikke helt hvilke oppfatninger og forventninger 
samfunnet har av organisasjonen, men vet at godt omdømme styrker samholdet i organisasjonen.  
For at NDF skal ha god oppslutning blant medlemmer, politikere, media, og blant våre 
samarbeidspartnere, er det nødvendig at NDF har et godt omdømme. 
Med omdømme menes her troverdighet og aksept for verdiene NDF står for. 
 
I handlingsplanperioden skal det gjennomføres undersøkelser som forteller hvilke oppfatninger og 
forventninger folk har til NDF. 
 
Utfordringer NDF vil jobbe videre med er: 

• Samfunnets oppfatning av og kunnskap om norsk tegnspråk 

• Døve og hørselshemmedes oppfatning av samfunnsskapte barrierer 

• Sammenblanding av begrepene funksjonshemmet og tegnspråkbruker 

• NDF – en åpen organisasjon som innbyr til medlemskap? 
 
Målsetting 
Øke kunnskap om NDF og norsk tegnspråk. Lav terskel for foreldre å melde seg inn i NDF og 
identifisere seg med NDFs verdier. 
Styrke organisasjonen og omdømmet, rekruttere og tilby opplæring av tillitsvalgte og fremstå med en 
enhetlig profil. 
 

5.5.4 Kompetanse 

I perioden frem til 2016 vil forbundet ha større fokus på utvikling av kompetanse i flere retninger; 
- Organisasjonskunnskap og språkvitenskap 
- Bedre samarbeidet mellom forbundet sentralt og lokallagene 
- Økt kunnskap innen lobby, om tegnspråk, organisasjon og interessepolitikk 
- Kurs i presentasjonsteknikk og felles budskap utad 
- Juridisk kompetanse 
- Utvikle helhetlig kursmateriell for nybegynner-, og erfarne tillitsvalgte 

 
Tydeliggjøre at lokallagene har ansvar for det interessepolitiske arbeidet i kommune og fylke    
(samhandlingsreform) og som tegnspråkarena for gamle og spesielt nye generasjoner døve.  
Redefinere hvilke rolle og form døveforeningene skal ha i forhold til NDF sentralt og i forhold til 
lokale medlemmer. (derav tittelen Fra «kaffe til kamp») 
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5.5.5 Målgruppe 

Norsk tegnspråk er fundamentet i organisasjonen og våre målgrupper deler den oppfatningen. 
Målgruppen inkluderer også personer som støtter vår sak, men som av ulike grunner ikke ønsker å 
være medlem. 
 
1 Døve og hørselshemmede 
2 Døvblitte   
3 Foreldre til døve og hørselshemmede barn og deres nettverk 
4 Barn av døve og hørselshemmede foreldre (CODA barn) 
5 Første og andre generasjon døve og hørselshemmede innvandrere 
6 Hørende som støtter vår sak  
7 Ikke - medlemmer som sympatiserer med forbundets arbeid og som ønsker å gi sin støtte  
  (Norges Døveforbunds venner) 
 
Felles for alle er at de støtter vår sak. Men disse gruppene har ulike preferanser som krever ulike 
tiltak for at de skal kunne identifisere seg såpass sterkt med NDFs verdier at de ønsker å være 
medlem eller ønsker å støtte NDF på andre måter. 
 
Mål: Rekruttere 800 nye medlemmer i løpet av handlingsplanperioden.  
 
Svakhet i dag: Vi kjenner i dag ikke godt nok til hvem våre medlemmer er, og hva som må til for at  
våre målgrupper vil støtte eller bli medlem av NDF. 
 
Tiltak: medlemsundersøkelse, tilby ulike tiltak til de ulike målgruppene der mye er felles (tegnspråk), 
men noe er tilpasset målgruppenes preferanser.   
 

5.5.6 Frivillighet 

Vi må få et bredere rekrutteringsgrunnlag av tillitsvalgte, spesielt rekruttering av yngre personer.  
Derfor vil vi opprette en oversikt over personer som ønsker å bidra med sine ressurser innen 
definerte områder. 
Eksempler på arenaer for frivillig innsats: 
Ad hoc komiteer 
Utvalgene 
Arrangementskomiteer 
Møteplasser  
 
 

5.5.7 Enhetene 

Norges Døveforbund har enheter som har til formål å styrke kunnskap om, og anerkjennelse av norsk 
tegnspråk. Disse er Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Døves Media og Teater Manu. NDF 
oppnevner styremedlemmer til stiftelsesstyrene og enhetene opererer uavhengig av NDF i henhold 
til stiftelsesloven. 
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5.6 Språk 

Språk er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør. Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha 
mulighet til å bruke sitt eget språk. NDF vil derfor være tydelig på at rett til norsk tegnspråk skal 
ivaretas. 
 
NDF er en språkpolitisk organisasjon som arbeider for å: 

1 hevde norsk tegnspråks posisjon i samfunnet; som offisielt språk og som kulturarv. 
2 bidra til høyere språkbevissthet hos alle som bruker norsk tegnspråk, herunder offentlige 

etater og bedrifter som på en eller annen måte har norsk tegnspråk i sitt virke. 
3 støtte oppunder statens ansvar for at norsk tegnspråk beskyttes og videreutvikles 

 
 
Viktige arbeidsdokumenter er St meld 35 (2007-2008) «Mål og meining» og den nye språkmeldingen 
som legges frem i 2013. 
 
Det gode samarbeidet med Språkrådet videreføres. 
 
Tradisjonelt har samfunnet oppfattet NDF som en organisasjon av funksjonshemmede, og i liten grad 
som språkpolitisk organisasjon. Det kan ha bidratt til å stigmatisere norsk tegnspråk «med noe som 
har med funksjonshemmede å gjøre».  
 
I likhet med andre språkpolitiske organisasjoner (som for eksempel Noregs Mållag og 
Riksmålsforbundet) er det behov for å ha en tydelig og sterk språkpolitisk organisasjon som ivaretar 
norsk tegnspråk. NDF vil arbeide for å få status som språkpolitisk organisasjon – i likhet med de andre 
språkpolitiske organisasjonene. 
 
Tiltak for å synliggjøre NDFs språkpolitiske plattform innad i organisasjonen: 

1 Ansatte og tillitsvalgte i NDF skal få tilbud om kurs og utdanning i språkvitenskap 
2 Døves Kulturdager fortsetter som årlige høstarrangement 

 
Tiltak for å synliggjøre NDFs språkpolitiske plattform utad: 

3 Det utdeles en språkpris som skal gis til person eller institusjon som har utmerket seg med 
sitt bidrag for å heve tegnspråkets status i samfunnet.   

4 Tegnspråkfaget forankres og styrkes i et språkvitenskapelig forskningsmiljø. 
5 Tegnspråk må tilbys som valgfag i ungdomsskolene. 
6 NDF arbeider for å få tilbake studier i tegnspråk på universitets- og høyskolenivå for 

førstespråkbrukere. 
7 Skoler som har hørselshemmede elever må tilby hørende elever norsk tegnspråk som fag. 
8 NDF skal utvikle et nytt konsept på tegnspråkkursene som lokallagene kjører. 
9 Markering av Døves dag. 
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Norges Døveforbund 
Formål: NDF er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som skal arbeide for å bedre døve og 
hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for 
tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet.  
Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet. 
www.deafnet.no 
post@doveforbundet.no  
Tel: 23 31 06 30, teksttelefon: 23 31 06 40 Grensen 9 A, 0159 Oslo 
 
 
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 
Formål: Stiftelsens formål er å drive tegnspråklige folkehøyskole og kursvirksomhet for døve og sterkt 
tunghørte. Under virksomhetens hører drift av undervisningsbygg, internat, leiligheter og hytter på stiftelsens 
eiendom Bakketeigen i Ål kommune. 
www.al.fhs.no 
aal.folkehogskole@al.fhs.no   
Tel: 32 08 26 00 Bakketeigen, 3570 Ål 
 
 
Døves Media 
Formål: Stiftelsens formål er å produsere og distribuere informasjon og kultur på tegnspråk. Døves Media skal 
bidra til å styrke norsk tegnspråk, døves identitet og kultur gjennom sine programproduksjoner. Stiftelsen kan 
også ta andre oppdrag på forretningsmessig basis. 
www.dovesmedia.no  
post@dovesmedia.no   
Tel: 22 71 48 91 Schleppegrells gate 32, 0556 Oslo 
 
 
Teater Manu 
Formål: Teater Manu skal være et profesjonelt teater som skal spille på tegnspråk for barn, ungdom og voksne. 
Forestillingene skal formidles fra scene og gjennom turnévirksomhet. 
www.teatermanu.no  
info@teatermanu.no  
Tel: 23 40 74 00 Schleppegrells gate 32, 0556 Oslo 
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