Transkripsjon
Fire nye år
Julia Ølmheim om mer inkludering

Mona
Lindseth

Velkommen til Fire nye år, Julia Ølmheim! Du er mangeårig aktiv i Oslo på
Stovner og du er leder i Venstres Tegnspråkutvalg.

Julia
Ølmheim
Mona
Lindseth

Tusen takk for at jeg fikk være med på denne podcasten.

Julia
Ølmheim

De fleste podcastene blir ikke tekstet, såd et vil tilsvare ca 7000
hørselshemmede i Norge og ca 5000 som snakker tegnspråk. Og da er det
veldig mange som ikke får se podcast. Så denne podcasten er en av få
podcaster som hørselshemmede virkelig kan få med seg.

Mona
Lindseth
Julia
Ølmheim

Hvorfor ble du med i Venstre?

Mona
Lindseth

Som politiker så har du opplevd veldig, veldig mange ganger å møte terskler
som forhindrer at du får delta, forhindrer at du kan delta i møter og få med
alt som blir sagt, forhindrer at du kan stå på stand for Venstre og formidle
Venstres politikk. Det er jo et demokratisk problem?

Julia
Ølmheim

Ja, absolutt. Veldig stort demokratisk problem. Vi får ikke tolker, spesielt på
kvelder og helg fordi tolketjenestens ansatte jobber bare på dagtid. Så det
betyr at hvis vi er heldig så får vi tolk. Det er sånn flaks om vi får tolk på
kveld og helg, slik at vi kan være aktiv i politikk og møte folk på stand og i
valgkamp. Det er et stort demokratisk problem at velgerne ikke får mulighet
til å bli kjent med oss som døve politikere. Det er veldig alvorlig.

Mona
Lindseth

Men kan du fortelle det som skjedde i valgkampen 2017 og 2019, hvor dere
ba om tolk til valgkamplørdagen, rett før valget, for å tilby døve å komme til
Karl Johan, møte alle valgbodene og stille sine spørsmål. Hva var det som
skjedde?

Julia
Ølmheim

Vi fikk ikke tolk. Og da... det betyr at samfunnet ikke får tolker. Demokrati
har vi ikke.

Dette er jo podcastformat, og du bruker tegnsrpåk. Det viser jo litt av
dilemmaet som er med podcasten, for det er et medium som krever én
sans. Og det er ikke så veldig inkluderende, hvor mange er det som ikke kan
høre denne podcasten?

For noen år siden så har jeg stemt Venstre noen ganger, men så tenkte jeg
at «Ja, kanskje det er på tide å være medlem i Venstre». For jeg stemmer jo
Venstre. Så da kom jeg inn.
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Mona
Lindseth
Julia
Ølmheim

Fikk dere noen reaksjoner?

Mona
Lindseth

Hvilke terskler er det vi i Venstre må jobbe for å fjerne for å forhindre at det
skjer igjen?

Julia
Ølmheim

Venstre må kjempe for å få gjennomslag for Venstres gode
tegnspråkpolitikk, spesielt innen tolkefeltet. Vi ønsker at tolketjenesten skal
være bedre organisert og jeg tror det er best organisert hvis det er
selvstendig, utenfor NAV, fordi... Slik organiseringen er i dag fungere det
ikke. Vi trenger bedre organisering, bedre tjeneste, og det må kjempes mer
for det. Ikke bare vi i Venstre, men vi ønsker også andre politiske partier
også skal kjempe for det og bruke tid og krefter til å prioritere den saken.
Da kan vi kanskje få til mer demokrati.

Mona
Lindseth

Hvis du var folkevalgt for Venstre i en kommune i Norge. Hva er det du ville
tatt tak i og stilt spørsmål ved for å få inkludere flere i kommunen?

Julia
Ølmheim

Det er mange ting som vi kan gjøre. En ting er, i kommunen for eksempel,
hvis man tenker på tegnspråktilbud for barn, unge og eldre. De skal være
tilgjengelig for andre døve og hørselshemmede i andre kommuner. Sånn at
det ikke blir begrenset på grunn av ulike kommunetilhørighet. Som for
eksempel i Oslo har vi tegnspråklig barnehage og skole hvor folk snakker
tegnspråk. Så for eksempel hvis du bor i en kommune utenfor Oslo som ikke
har egen tegnspråklig barnehage eller tegnspråklig skole, så får de lov å
søke og starte på skole og barnehage i Oslo og pendle. Og det gjelder ikke
bare i Oslo, men i hele Norge, det blir samme prinsipp. Så det blir større
valgfrihet og flere muligheter. Spesielt med tanke på eldre mennesker som
sitter alene på eldrehjem og sykehjem og ikke kan kommunisere med noen.
Da er det viktig det at alle kommuner har bevisst ansvar og plikt til å tilby og
si ja. Kan tilby deg plass i et tegnspråklig miljø. Selv om det er langt unna og
man må flytte, så er det viktig at de får tilbud og rett til å velge det gode
tilbudet i eget språkmiljø. Hvor du føler deg trygg, hvor du kan snakke med
folk.

Mona
Lindseth

Det er så mye funksjonsfriske tar for gitt i hverdagen. Det er så mye i
kulturen vår og fellesskapet av små og store ting som vi ikke legger merke til
at er ekskluderende. Hvordan er det vi i Venstre kan jobbe for å bryte ned

Mange synes det er synd, og det er leit. Folk vil snakke med politikere og
høre hva de mener. Og vi som er politikere får ikke snakke med velgere slik
at de får høre hvem vi er som politiker og hvorfor de skal stemme på oss
som politiker.

2

Transkripsjon
Fire nye år
Julia Ølmheim om mer inkludering

de tersklene, bli mer inkluderende og ikke minst gjøre hverandre mer
bevisst på disse begrensningene som vi setter for andre?
Julia
Ølmheim

Må være interessert, være lyttende og få mer kunnskap. Og bry seg som
andre. Tenke på at andre folk som ikke får mulighet til å delta i samfunnet.
Som for eksempel nå har vi store problemer med elsparkesykler i byen og
hvis man ser dårlig, så går man og krasjer i dem. Så det er sånne problemer
man må være bevisst på og forstå de ulike tingene som vi ikke tenker over,
og at det skaper problemer for ulike funksjonsvariasjoner. Og det viktig og
inkluderende å lytte til de som kjenner til hvordan det er å leve med ulike
funksjonsvariasjoner.

Mona
Lindseth
Julia
Ølmheim

Hva er det vi i Venstre kan bli bedre på selv?

Mona
Lindseth

Du nevnte at politikere må lytte til de som har en funksjonsnedsettelse og
høre fra deres hverdag og forstå hvordan dette faktisk inngår i livet. Men
som parti, så har jo vi en mulighet til. Og det er jo rett og slett å stemme
fram politikere som selv har en funksjonsnedsettelse. For det har mye og si,
har det ikke det?

Julia
Ølmheim
Mona
Lindseth
Julia
Ølmheim

Ja, absolutt det er mulig.

Mona
Lindseth

Venstre kjemper jo for mer frihet og flere muligheter til andre. Og dette har
jo vært en frihetskamp som Venstre har kjempet gjennom mange år. Hva
har vært viktig med at Venstre faktisk har tatt de kampene de siste tiårene.
For tegnspråk og inkludering?

Kjempe for politikk som er viktig for de minoritetene, for de som er i
mindretall i blant oss. I regjeringsplattformen eller i samarbeid med andre,
alltid være bevisst på å alltid ta med det som man kanskje ikke tenker er
den største eller viktigste miljøsaken, men også er for å inkludere folk sånn
at flest mulig kan være med og delta, slik at det blir mer demokratisk.

Hvilke partier er det som er god på representasjon i dag?
Per i dag så har vi noen folkevalgte døve politikere i kommuner, men ikke i
Oslo. Også har vi det i Sandefjord og i mindre kommuner, noen steder har vi
noen få. Men det er veldig få og de skulle egentlig vært mer synlig også.
Også er det ikke bare Venstre, men Arbeiderpartiet for eksempel så har de
noen som har vært vara. Noen steder, i ulike partier, så har det vært noen i
perioder, av og til.
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Ølmheim

Jo, nå har vi jo endelig fått gjennom språkloven. Den kommer snart på plass
og vi er veldig glad for det. Og vi har også prøvd å si ifra og påvirke
politikere, innad i Venstre har vi fått vedtatt en del god tegnspråkpolitikk og
det er faktisk en morsom opplevelse som medlem og aktivt medlem i
Venstre. Som for eksempel på landsmøtet eller i hovedstyremøtet så har jeg
lyst til å prøve å få gjennomslag for gode politiske uttalelser om tegnspråk
eller noen punkter, setninger i andres uttalelser om tegnspråk. Så får vi
gjennomslag selv om andre er skeptiske, for at vi ikke får det til, eller at
redaksjonskomiteen avviser det, så kan vi kjempe for det og presentere det
for landsmøtesalen. Og få gjennomslag for det allikevel. Og det er faktisk
morsomt.

Mona
Lindseth

Du valgte selv å gå inn i politikken, for å få utløp for ditt engasjement
politisk. Hvorfor er det så viktig?

Julia
Ølmheim

Ja, for eksempel. Et eksempel for å vise hvor viktig det er. Jo, jeg var på
stand på Stovner senter for ca fem år siden. Jeg prater med folk og plutselig
så kommer det en mann, og han sa: «Hitler er best, han har rett». Og han
mente det virkelig alvorlig, Og jeg ble veldig overrasket og stum, jeg var
sjokkert. At folk nå i dag, 2015 eller 2016, at folk faktisk tenker sånn? Og
mener det? På ekte? Jeg var sjokkert, jeg trodde at folk sluttet å tenke sånn
for lenge siden. Og det her viser hvor viktig det er med politisk
engasjement. Uansett hvilket parti.

Mona
Lindseth
Julia
Ølmheim

Du leder Venstres Tegnspråkutvalg, hva er det og hvordan ble det til?

Mona
Lindseth

Hvordan er det Venstres medlemmer og folkevalgte kan komme i kontakt
med dere for å få råd eller få tilbakemelding på politikk?

Julia
Ølmheim

Det er bare å ta kontakt med oss i Venstres tegnspråkutvalg. Vi har egen epostadresse: tegnsprak@venstre.no. Vi har også Facebookside. Du bare
søker på Venstres tegnspråkutvalg, også kan du like den siden, så kan du ta
kontakt på melding direkte der. Vi svarer fort og vi er interessert i å høre fra
dere.

Tegnspråkutvalget er en liten frivillig gruppe som Venstres
tegnspråkinteresserte medlemmer er med i. Og det fokuserer på de felles
sakene angående tegnspråk. Det ble opprettet for omtrent litt over to år
siden, og det ble opprettet fordi vi så at det var flere Venstremedlemmer
som kan tegnspråk eller som selv er døv eller hørselshemmet og som
ønsker å engasjere seg i tegnspråksaker spredt rundt omkring i Norge. Vi
samlet det sammen og vi ønsket å ha litt mer samlet organisering for å
kjempe for felles saker.
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Mona
Lindseth

Hva er det folk bør vite om tegnspråk? For det er jo.. det er jo lett å tenke at
man tegner akkurat det samme som man sier, men det er jo to helt
forskjellige språk?

Julia
Ølmheim

Ja, absolutt. Tegnspråk er annet grammatisk og oppbygningen likner på
kinesisk og er komplisert. Det er visuelt. Og det har egen grammatikk. Og
det er ehm... hvert land har eget tegnspråk, svensk tegnspråk, engelsk
tegnspråk osv. Som for eksempel engelsk tegnspråk og amerikansk
tegnspråk er veldig forskjellig. Men i talespråk er engelsk og amerikansk
veldig likt. Men på tegnspråk er det veldig forskjellig. Og det er et fantastisk
vakkert språk.

Mona
Lindseth

Hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for Venstre for første
gang, hva skulle det vært?

Julia
Ølmheim

Bli med på aktiviteter, lytt og prat med folk, interesser deg og engasjer deg i
saker som interesserer deg mest. Samtidig, også saker som du egentlig ikke
er så interessert i, men likevel så kan du lære noe og kjempe for de sakene.
Særlig i forbindelse med tegnspråk som er en liten ting, liten gruppe i Norge
som mange folk kanskje ikke er spesielt interessert i først, men likevel så er
det viktig. For hvis du kjemper for det, de små tingene, så betyr det veldig
mye. Det gjør en stor forskjell, på samme måte som du kan tenke stort.

Mona
Lindseth
Julia
Ølmheim

Tusen takk for at du ble med i podcasten, Julia.
Ja, bare hyggelig. Veldig fint å være med.
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