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Å ha minoriteter med som frivillige i HLF er en stor fordel, for i min kultur holder man svakheter 
for seg selv. En likemann hjelper andre til å komme videre, han hjelper med å bringe et annet 
menneske opp og frem. 

- Jeyendran Kanagaratnam, ressursperson for prosjektet i det 
tamiske miljøet, og under opplæring som likemann. 

 
 
 

INKLUDERENDE 
HØRSELSFELLESSKAP 
 

- Utvikling av metoder og tilbud for å nå fremmedspråklige 
 
 
 
 
Det er veldig greit å komme i det miljøet her, for vi er likedan, man får en identitet. Kunnskap gjør 
en tryggere også. 

- Rukhsana Arshad, HLF-likemann for høreapparatbrukere 
 
 
 
 
 
Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra stiftelsen ExtraStiftelsen 
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Forord  

 
Det har vært begivenhetsrikt og veldig hyggelig å jobbe i prosjektet ”Inkluderende hørselsfellesskap”. Dette 
er et prosjekt som HLF sentralt har initiert i samarbeid med HLF Oslo Fylkeslag. Prosjektet er finansiert av 
ExtraStiftelen, Helse og Rehabilitering. 
 
Som brukerorganisasjon favner HLF hele den norske befolkning. Dog, er enkelte grupperinger mindre 
representert enn andre. Vi vet at det er en høyere prosentvis andel av hørselshemming blant 
fremmedspråklige enn blant etniske nordmenn.  
 
HLF tilbyr medlemskap og sosialt samvær med andre hørselshemmede i sine lokale lag.  Imidlertid viser det 
seg at HLFs lokallag i praksis ikke har klart å nå denne målgruppen. HLFs lokallag består stort sett av 
pensjonister som ikke i stor nok grad aktivt går inn for nyrekruttering av typer grupper som er 
underrepresentert i medlemsmassen, herunder fremmedspråklige nordmenn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er derfor vært en fryd å samarbeide med HLF Oslo Fylkeslag og øvrige Likemenn hos dem, som også 
har bistått som faddere i prosjektperioden.  
 
I prosjektet har vi hele veien møtt åpne dører og interesse for hørselssaken generelt, og for ønske om å bidra 
videre for hørselssaken spesielt. Vi vil derfor takke den pakistanske ambassade for måten vi har blitt tatt i 
mot hos dem i møte, og deres deltagelse på lanseringen av prosjektet i oppstartsfasen. Videre vil vi takke 
Khalid Mahmood for hjelp og bistand i oppstarten av prosjektet. Åpenheten og velkomsten i Islamic Culture 
Center var også noe som var svært viktig og gledelig for at prosjektet skulle få det resultat det faktisk har 
fått. 
 
Kvinnegruppen på Alna, som HLFs Likemann Grethe Hejer på en fantastisk måte har jobbet opp i mot, har 
vært viktig for prosjektet. 
 
Shabaz  Tariq var en av de første som kom inn i prosjektet og har på en forbilledlig måte vært med å fronte 
prosjektet i det pakistanske miljøet. 
 
Videre er vi takknemmelig at Mukthar Choudry sa seg villig til å fronte saken som hørselshemmet i NRK. 
Det ble vist i Østlandssendingen og i Dagsrevyen senere på kvelden. 
 
 Oslo, januar 2012 
 
 
Roar Råken, Malene Fregil, Marit Skatvedt 

Målsetningen med dette prosjektet har vært aktivt å informere 
fremmedspråklige om tilbudene som finnes for å gjøre hverdagene enklere 
for landets hørselshemmede. 
Videre så har det vært et mål å fange opp fremmedspråklige 
hørselshemmede som sliter, og få engasjert dem som medlemmer og 
fremtidige tillitsvalgte/Likemenn i vårt forbund.
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 Sammendrag  
Som brukerorganisasjon favner HLF hele den norske befolkning. Dog er enkelte grupperinger mindre 
representert enn andre. Vi vet at det er en høyere prosentvis andel av hørselshemming blant 
fremmedspråklige enn blant etniske nordmenn. 
 
”Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag” viste at 21,6% av befolkningen hadde et mildt hørselstap. 
Ytterligere 14,5% hadde et betydelig tap” (kilde: www.fhi.no).  Når vi da i tillegg vet at et typisk eksempel 
er at hørselsnedsettelsen har kommet gradvis over flere år uten at vedkommende tar problemet særlig på 
alvor, er det viktig å fokusere betydelig på grupper som i større grad er ”skjult” eller rettere sagt ikke vises i 
statistikkene eller i medlemsregistrene til interesseorganisasjoner. 
 
I tillegg har fremmedspråklige nordmenn generelt sett en mye lavere organisasjonsdeltagelse enn etniske 
nordmenn. En ungdomsundersøkelse viser at dette fortsatt er tilfelle selv om man nå i stor grad snakker om 
2. generasjon fremmedspråklige nordmenn.  
 
Det å kjempe med problemer som oppstår som følge av nedsatt hørsel, og samtidig måtte jobbe med 
sosiale, språklige og kulturelle barrierer på grunn av en fremmedspråklig bakgrunn, er en enda 
større utfordring.  
 
Målsetningen med dette prosjektet har vært aktivt å informere fremmedspråklige om tilbudene som finnes 
for å gjøre hverdagene enklere for landets hørselshemmede. Videre har det vært et mål å fange opp 
fremmedspråklige hørselshemmede som sliter, og få engasjert dem som medlemmer og fremtidige 
tillitsvalgte/likemenn i vårt forbund, noe vi synes vi har lykkes godt med. 
 
I prosjektet har vi vært nøye med å forankre prosjektet i alle de fire HLF Oslo-lagene. Det er i Oslo-lagene 
våre nye minoritetslikemenn skal ha sitt ”hjem”. Vi mener at dette er en dialog vi har lykkes med. 
 
Det har blitt utarbeidet en informasjonsbrosjyre om HLF, og tilbudet vi kan gi på urdu/engelsk. I tillegg har 
det blitt etablert et eget nettsted. 
 
Vi har gjennomført fem møter i prosjektgruppen samt et møte med Fylkeslaget i Oslo.  
Videre har vi hatt møter med fremmespråklige elever ved den HLF eide Briskeby Skole og 
Kompetansesenter AS. samt møte med Roshenhof skole, som har tilbud til fremmespråklige elever. Vi har 
også hatt møte med Oslo Rådgivningskontor for hørselshemmede, og to stormøter med representanter fra 
det pakistanske miljø i Oslo. Vi har hatt lanseringsmøte av informasjonsbrosjyren på norsk/urdu med viktige 
representanter til stede. I prosjektet har vi hatt to faddersamlinger, hvor HLFs Likemenn har fulgt opp nye 
Likemenn med minoritetsbakgrunn. Det har blitt uteksaminert syv nye Likemenn med minoritetsbakgrunn i 
prosjektet 
 
Møtevirksomheten har resultert i at vi har fått et utbredt kontaktnett, vi har fått markedsført prosjektet og 
ligger inne på Enhet for Mangfold og Integrering (EMI), Oslo kommune, sine nettsider. Prosjektet har fått 
pressedekning via Østlandssendingen og Norge i Dag på NRK. Ved Prinsesse Märtha Louise besøk på åpen 
dag hos HLF Oslo, ble også prosjektet omtalt på sidene til Kongehuset.no og i andre media som var til 
stede. 
 
HLF har nå kontaktnettet mot det pakistanske miljøet. HLF vil benytte dette nettverket fremover i 2012, og 
HLF skal jobbe for å doble antall likemenn med minoritetsbakgrunn fra syv til femten likemenn i 2012.  
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   Kap 1.    Bakgrunn for prosjektet/Målsetting 
Frivilligheten er på tilbakegang sies og skrives det. Det hevdes at en har hatt en tilbakegang på 10% fra 
2005 til 2010 i forhold til de som ønsker å engasjere seg. Den nye frivilligheten er mer nettbasert og folk 
engasjerer seg heller utenfor organisasjoner, og gjør en innsats over en kortere periode i stedet for det 
daglige arbeidet som finnes i en organisasjon (Dag Wollebæk ved Rokkansenteret, artikkel 01.12.2010 i 
adressa.no). 
 
Det kan så være, men er dette en trussel? HLF har 53000 medlemmer og etter en liten tilbakegang i 2009 og 
2010, har vi nå hatt en netto vekst igjen i 2011. HLF tror på videre vekst i 2012. Det skal sies at det er 
forskjell på medlemsantall og aktive frivillige, så også hos HLF. Vi merker at det blir større utfordringer for 
enkelte styrer i vår organisasjon å rekruttere tillitsvalgte, og bakgrunnen er nok mye av det Wollebæk 
beskriver. 
 
Frivillighet i organisasjoner generelt sett er et hovedtema, frivillighet blant minoriteter spesielt, er et annet 
tema:  

”Minoritetsbefolkningen er dårligere representert enn majoritetsbefolkningen i norske frivillige 
organisasjoner, viser en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig 
sektor. Dette kan ha konsekvenser for integreringen av etniske minoriteter i samfunnet. Rapporten 
Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner peker på at representasjonen av etnisk minoriteter er 
lavere. Forfatterne Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard mener dette er problematisk” (Institutt 
for Samfunnsforskning, 19.11.2010). 

 
HLF har vært bevisst på disse tendensene, og ønsket å gjøre noe med dem. Prosjekt Inkluderende 
hørselsfelleskap støttet av Extrastiftelsen går inn i kjernen av området. 
 
I dette prosjektet har vi ønsket å gjøre det enklere for fremmedspråklige å ta kontakt med 
brukerorganisasjoner som HLF og det offentlige hjelpeapparatet, og motta informasjon om rettigheter og 
plikter innen hørselsrelaterte problemer. Ved en mer mangfoldig medlemsmasse, vil terskelen for å ta 
kontakt bli lavere, og vi kan nå fler grupper. Det viktige første skrittet, som vi nå har tatt, er å rekruttere 
tillitsvalgte/likemenn med fremmedspråklig bakgrunn. 
 
Frivillige nøkkelpersoner og likemenn, både nye og ”gamle” nordmenn, har vært den viktigste 
suksessfaktoren i prosjektet. Denne faktoren er essensiell for alle organisasjoner med sosialt fokus, og må 
ligge i bunn for alt arbeidet uansett hvilke metoder en benytter: Det er rett og slett den mellommenneskelige 
faktoren.  
 
Det er omsorgen i forhold til de menneskene en møter, måten en frembringer informasjonen på, hvordan en 
formidler budskapet om rettigheter og plikter og viktigheten av å hjelpe hverandre. En enkel setning som er 
mye brukt i prosjektet for opplæring av nye minoritetslikemenn er: ”Vi skal være snille mot hverandre.” Det 
kan høres litt banalt ut, men det er det som er hovedessensen i det å være Likemann i HLF. Det har også vist 
seg å være en riktig setning å bruke når en nå ser tilbake på prosjektet. Riktignok har vi gitt de 
uteksaminerte likemennene god faglig informasjon om hørselshemmede, om deres rettigheter, om hva HLF 
jobber med, utstyrt dem med en verktøykasse som kan benyttes og god grunnutdanning. Det er en kunnskap 
de har fått og tatt i mot. De kan, og husker denne opplæringen, men det de nevner og trekker frem er nettopp 
setningen  
 
”Vi skal være snille mot hverandre”. 



 

Inkluderende hørselsfellesskap. Org.sjef Roar Råken, HLF medarbeider  Malene Fregil og Marit Skatvedt.  Gunnar Lindholm og 
Grethe Hejer, HLF Oslo 

 

6

 
      Kap 2.    Prosjektgjennomføring/Metode  
Hvordan skal en gå frem, hvordan skal en få kontakt, hvordan skal en få spredt informasjon, hvordan skal en 
få forankret prosjektet, hvordan skal en få de resultatene en har satt seg og hvordan skal en få de til å være 
levedyktige etter prosjektet er ferdig? 
 
Den metodiske tilnærmingen har vært av betydning for å oppnå resultater. Den mellommenneskelige 
kontakten er blitt identifisert som en sterk suksessfaktor. To metodiske grep har vært viktige her:  

• Bruk av ressurspersoner med høy status i miljøet 
• Fadderordning mellom gamle og nye likemenn 

 

  
 
Bilder fra prosjekt- og informasjonsmøter. Foto: Marit Skatvedt 
 
 Prosjektadministrasjon/forankring 
Organisasjonssjef Roar Råken har vært prosjektleder for prosjektet og rådgiver Marit Skatvedt var 
prosjektmedarbeider i 2010. Organisasjonskonsulent Malene Fregil tok over som prosjektmedarbeider i 
2011. I prosjektgruppen deltok også HLF Oslo med Gunnar Lindholt og Grethe Hejer. 
 
I dette prosjektet var det viktig å få forankret prosjektet i HLF Oslo Fylkeslag. Ved at HLF Oslo Fylkeslag 
hadde programfestet i sin handlingsplan å jobbe i større grad opp mot minoritetsgrupper, passet det godt å 
samarbeide om dette felles prosjektet. En slik forankring var viktig med henblikk på at nye 
minoritetsmedlemmer og evt minoritetslikemenn/-tillitsvalgte vil i etterkant av et slikt prosjekt tilhøre 
fylkes- og lokallagene i Oslo.  
 
I det frivillige arbeidet, der vi har engasjement som drivkraft og felleskap som struktur, er personlige 
relasjoner ytterst viktige. Fadderordningen har bidratt til å skape vennskapsbånd mellom ressurspersoner, 
som uten prosjektet ikke ville møttes.  
  

Informasjonssamling 
Etter at forankringen var stadfestet, var det viktig å innhente informasjon og etablere kontakter. Det første 
året gjennomførte vi: 

• Fire møter i prosjektgruppen samt 1 møte med Fylkeslaget i Oslo.  
• Møte med fremmespråklige elever ved den HLF eide Briskeby Skole og Kompetansesenter AS samt 

møte med Rosenhof skole, som har tilbud til fremmespråklige elever.  
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• Møte med Oslo Rådgivningskontor for hørselshemmede. 
• To møter med representanter fra det pakistanske miljø i Oslo.  
• Møte med Bibi Thaiba Musavi, initiativtager og leder av Alna Kvinnegruppe 

 
I tillegg hadde vi mye kontakt via telefon, mail etc. med ovennevnte, samt andre instanser. 
 
Etter samtaler med Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo og andre hørselsinstanser, så vi ikke 
nødvendigheten av å utarbeide en kartleggingsrapport vedrørende nedsatt hørsel blant fremmedspråkelige 
for å nå prosjektets mål. Vi fant ut at det mest formålstjenelig var å gå bredt, og oppsøkende ut, for å 
informere og få kandidater til likemannsrollen for minoritetsgrupper. I det henseende valgte vi å produsere 
en informasjonsbrosjyre på engelsk og urdu som en del av markedsføringsarbeidet vårt. 
 
 Nøkkelpersoner/informasjonsfremstøt 
 
I en tidlig fase av prosjektet ønsket vi å knytte til oss nøkkelpersoner i minoritetsgruppen, da vi så på det 
som en kritisk suksessfaktor. Det ble jobbet bredt for å få møter med den pakistanske ambassade i Oslo, 
kontakt og tilknytning til Shahbaz Tariq vararepresentant til Stortinget i fire perioder og kontakt med Khalid  
Mahmood som sitter i bystyret og er vararepresentant til Stortinget siden 2005. Khalid Mahmood hjalp oss 
godt i starten av prosjektet og Shabaz Tariq har betydd mye gjennom hele prosjektet. Shabaz Tariq er selv 
hørselshemmet, og er nå både medlem og likemann i HLF. 
 

            
Foto: Steinar Birkeland.      Foto: Tor Slette Johansen 
 
Neste skritt var å distribuere brosjyren og holde informasjonsmøter. Prosjektet valgte å ha et storstilt 
lanseringsmøte av brosjyren hvor bl a den pakistanske ambassaden var til sted, nøkkelpersonene HLF hadde 
tilknyttet seg (Shabaz Tariq, Khalid Mahmood) og sentrale styremedlemmer i HLF (tidligere 
Stortingspresident og nå nestleder i HLF, Berit Brørby). Dagene før fikk vi presentert prosjektet fremfor en 
fullsatt presse og Prinsesse Martha Louise på Åpent Hus i HLF Oslo. Med et slikt bakteppe og en 
mediamessig god forankring, gikk vi bredt ut på møter. 
 
 
 

Bilder fra 
prosjektmøte 
og forside til 
Din Hørsel, nr 
5/2010 



 

Inkluderende hørselsfellesskap. Org.sjef Roar Råken, HLF medarbeider  Malene Fregil og Marit Skatvedt.  Gunnar Lindholm og 
Grethe Hejer, HLF Oslo 

 

8

 
 
 
 
Foto: Marit Skatvedt      Foto:Malene Fregil 

    
HLFs informasjonsbrosjyre på engelsk og urdu.    Shamim Razzaq og Grethe Hejer.  
 
Islamic Cultural Center ble besøkt. Prosjektleder Råken informerte om HLF og prosjektet på norsk, og 
Shabaz Tariq oversatte underveis til urdu. Prosjektmedarbeider Marit Skatvedt var til stede blant kvinnene 
samtidig. Der ble informasjonen fra Råken og Shabaz overført på skjerm. Møtet var vellykket, og bar 
frukter. Prosjektet fikk rekruttert både medlemmer og personer med hørselshemming ønsket også å gå inn 
for å bli likemenn i HLF. På dette møtet hadde vi med oss audiograf som foretok hørselstesting av de som 
ønsket dette, noe mange ønsket. Besøket ble avsluttet med lett servering. 
 
Møte på tamilsk senter på Rommen ble avholdt etter samme lest. Vi hadde informasjon på norsk og tamilsk 
(benyttet da Jeyandran Kanagaratnam som er HLF medlem og fremtidig HLF likemann). Her hadde vi også 
hørselstesting med audiograf. Møtet ble avsluttet med enkel bevertning. 
 
Faddere 
Det å rekruttere og informere er selvsagt viktig, men hvordan følge opp etter den første og andre kontakten 
fra prosjektets side? Prosjektet planla tidlig å utnevne faddere til hver enkelt av personene som ønsket å gå 
inn for opplæring til å bli HLF Likemann. Fadderne som ble valgt var HLF-likemenn i lokallagene i Oslo, 
dvs. at vi valgte faddere i forhold til der de nye minoritetslikemennene skulle ha sitt fremtidige virke.  
 
Prosjektet hadde to fellessamlinger med faddere og nye minoritetslikemenn, men så allikevel viktigheten å 
knytte hver og en av de nye opp mot erfarne HLF likemenn. Det skulle vise seg å være en suksessfaktor. 
Disse holdt nemlig kontakt mellom samlingene og de to opplæringskursene, og de nye likemennene fikk en 
person som de var trygge på, som de kunne stille spørsmål til. Mange av de nye minoritetslikemennene var 
også på medlemsmøter i lokallagene, og fikk større bekjentskapskrets og informasjon på et lokalt plan. De 
var derfor både ute i felt sammen sine faddere, og var i et lokalt HLF-fellesskap i sitt nærområde. 
 
Det personlige møtet mellom mennesker med felles interesser er ideelt til å sette fokus på likemennenes 
største kompetanse, nemlig sin egen livserfaring som hørselshemmet. Fadderordningen har vært så 
positiv at HLF vil gjøre det mulig å bruke samme opplegg for alle likemenn i fremtiden, uansett 
etnisitet.  
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Likemannskurs 
 
Avslutningsvis i prosjektet planla vi å avholde likemannskurs for de som ønsket å ta denne rollen, noe som 
var forhåpningene vi hadde i forkant. For å forberede de nye Likemennene best mulig, hadde vi en 
forberedende samling før kursene og en evalueringssamling etter kursene var holdt. Vi kan også nå i 
etterkant si at dette var det riktig av oss å gjøre. 
 

 
Bilde fra likemannsopplæringen trinn 1, mai 2011. Fadder Kari Dahl og likemann Rukhsana Arshad.  
Foto: Malene Fregil 
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Kap 3.    Resultater og resultatvurdering   
 

 
 
Prosjektet er ferdigstilt, og vi føler vi har nådd våre målsetninger i prosjektet, og vel så det. Vi har på en god 
måte: 
 

1) Tilknyttet oss nøkkelpersoner i det pakistanske miljøet i Oslo, og fått en fot innenfor det tamilske 
miljøet. 

2) Rekruttert og skolert nye medlemmer/Likemenn med minoritetsbakgrunn (8 Likemenn) 
3) Forankret nye minoritetslikemenn i HLF Oslo-lagene. 
4) Vært ute i felt og gitt god hørselsinformasjon til minoritetsbefolkningen  
5) Fått god pressedekning i Fagbladet Din Hørsel, internavisen Hørt & Berørt, Hjemmesidene til Oslo 

Kommune, Dagsrevyen (Norge i dag), Slottets hjemmesider (og i den forbindelse også 
riksdekkende aviser). 

 
Det er av stor betydning for HLF å tilknytte seg nøkkel-/ressurspersoner uansett etnisitet. Det at vi i dette  
prosjektet har tilknyttet oss nøkkel-/ressurspersoner med minoritetsbakgrunn, er av kanskje enda større 
betydning. Det fordi vi har veldig få medlemmer innenfor gruppen fra før. Når vi så vet at bare det 
pakistanske miljøet i Oslo er på nærmere 22000 mennesker, så har det vært viktig å ta dette grepet. 
Informasjon vedrørende tilbud og rettigheter til hørselshemmede skal ut til alle grupper, noe vi nå i større 
grad er i stand til enn tidligere. HLF er organisasjonen for landets hørselshemmede, så nødvendigheten av et 
slikt prosjekt har vi følt på en stund. Nå har vi tatt et veldig viktig første skritt, noe vi skal bevare for så å ta 
flere skritt de neste årene. 
 
Vi ser at måten vi metodisk har gått til verks i dette prosjektet, har gitt ønskede resultater. Det å  

1) forankre prosjektet lokalt 
2) knytte til oss nøkkelpersoner i minoritetsgruppen 
3) ha fadderordning opp i mot enkeltpersoner i gruppen 
4) ha eksempelvis lanseringssamling/kick-off med inviterte gjester 
5) kjøre før-samlinger før hovedkurs og evalueringssamling i etterkant av kurs 
 

…har vært suksessfaktorer som har gitt resultater for oss. I så måte er dette grep som vi vil benytte også i 
fremtidige prosjekter. 
 
Den mellommenneskelige siden 
I et prosjekt med mennesker er det mye som ikke kan måles. I dette prosjektet mener vi at det først 
og fremst er de frivillige som i seg selv er ”Inkluderende hørselsfelleskaps” beste resultat.  
 
Vi vil gjerne la dem snakke for seg selv, og har her tatt med en samtale fra erfaringsdagen den 3. 
desember 2012:  
 

Målsetningen med dette prosjektet har vært aktivt å informere fremmedspråklige om 
tilbudene som finnes for å gjøre hverdagene enklere for landets hørselshemmede. 
Videre har det vært et mål å fange opp fremmedspråklige hørselshemmede som sliter, 
og få engasjert dem som medlemmer og fremtidige tillitsvalgte/Likemenn i vårt 
forbund. 
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Erfaringsdagen den 3.12.11.  
F.v Dan Erik Løvås, Shamim Razzaq, Jeyendran Kanagaratnam, Grethe Hejer og Berit Anthonessen  
Foto: Malene Fregil 
 
Kari: Da dette her skulle starte synes jeg det var veldig spennende. Vi harr startet bra, men det er 
utfordringer også. Jeg har laget en brosjyre, til lokallaget. Kanskje burde brosjyren vært også på 
urdu og tamil.  
Det har vært artig å bli kjent med folk. Det er ikke så lett å bli kjent til vanlig, men vi er jo 
landsmenn alle sammen. Jeg vil berømme Surrayia, hun er på alle møter i lokallaget og 
Hørselsforum.  
 
Surrayia: Jeg er veldig glad for å komme hit, og takknemmelig. Var her i går, fylte ut skjema med 
hva og hvor jeg ønsker å jobbe som likemann. Da begynner vi, og så jobber vi videre. Det er veldig 
bra at vi mennesker skal være snille og positive, men kunnskap er en annen ting. Hvis man er 
kunnskapsrik men ikke snill, så hjelper det ikke. Bare kunnskap hjelper ikke, men vi må være glade 
hjelpere. Vi lærer enormt fra hverandre. Kursene hadde enormt mye informasjon, og de som talte 
var eksperter. Dem trenger vi selvfølgelig også. Men vi trenger også å gjøre noe med det etterpå. 
Vi skal hjelpe folk som har behov for det.  
 
Shamim: Jeg er veldig glad for at HLF er inkluderende. Jeg vil gjerne gjøre noe for samfunnet. 
Jeg føler meg hjemme her. Det er lett for meg å gå hit, jeg føler at det er bedre å komme hit enn 
andre steder.  
Hva kan jeg gjøre videre? Jeg har nesten ikke hjulpet noen ennå, men jeg synes at opplæringen har 
vært veldig bra. Jeg kan godt disponere tid en gang i måneden eller i uka, men ikke hver dag. 
Shahbaz kan dra til de forskjellige moskeene, med brosjyrer. Det er bedre at mannfolk går dit, ikke 
damer. Jeg synes det er bedre hvis han står frem i menighetene.  Så kanskje folk tar kontakt med 
oss damer etterpå.  
 
 



 

Inkluderende hørselsfellesskap. Org.sjef Roar Råken, HLF medarbeider  Malene Fregil og Marit Skatvedt.  Gunnar Lindholm og 
Grethe Hejer, HLF Oslo 

 

12

 
 
 
Surrayia: Vi trenger også andre grupper. Mange damer har tid og språk, men de har ikke 
kjennskap til HLF. Vi må få dem hit. De fleste folkeslag er representert i Norge.  
 
Dan Erik: Batteri, slange, rense propper – det er de tre tingene vi skal gjøre. Det er ganske enkelt. 
Den gleden man ser er det viktige. Det er jo egentlig ikke en stor jobb. Når jeg får telefoner, så kan 
jeg finne en dag jeg har tid. Innen en halv time så er problemet løst. Det er en veldig takknemmelig 
oppgave. Det er så lite som skal til. Jeg ser potensial hos dere alle. Dere er alle engasjert.  
 
Rukhsana: Jeg tenkte på det, at vi skal hjelpe bare lite grann. Men jeg får dårlig samvittighet, hvis 
jeg ikke får gitt den lille tiden.  
 
Roar: En skal være likemann av glede. En skal holde oppgaven  ved like etter beste evne. Det å 
møte andre og ha gode samtaler kommer ofte av seg selv når en har tatt på seg en slik rolle. Bruk 
den tiden som dere har til rådighet på en god og vennelig måte. Det er dialogen som går mellom 
likemann og den man hjelper som er det viktige. At folk har tar kontakt, og blir  møtt på en god 
måte, fører til økt selvtillitt. Det er de små oppgavene/samtalene som vi ønsker dere skal gjøre. Om 
vi selv har mye eller liten tid  – det vil variere fra periode til periode. Kom i sammen der dere er, 
spre informasjon etter beste evne. Benytt møteplassene i hverdagen deres. Vær kreative og tenk 
enklest mulig. 
 
Jeyendran: Vi er opptatt med mange ting. Men hvis jeg kunne ha hjulpet 5-10 mennesker i  
løpet av fremtiden, til å komme seg oppover i samfunnet, så er det veldig stort.  
 
Grethe: Jeg er full av beundring for alle i prosjektet. Jeg har vært så heldig også at jeg kjenner 
lederen for LIN, Alna kvinnegruppe. Gjennom henne har jeg også fått invitasjoner til å komme på 
seminarer, var også på Id-festen.  Jeg synes det er flott at det er to av våre nye likemenn som 
jobber som lærere og enda er likemann. Jeg har begynt å ta med små grupper med to og to til 
rådgivningskontoret. Når alle har vært der, så drar vi alle fire til hjelpemiddelsentralen.  Så har vi 
hatt to ganger hørselstester både på Alna og i moskeen, da det var en fest. Det vil vi ha flere 
ganger, tror jeg. Vi hadde også representanter fra den pakistanske ambassaden, jeg tok en del 
telefoner… 
 

• Surrayia Akhtar, likemann for høreapparaktbrukere 
• Shamim Riaz, likemann for høreapparatbrukere 
• Jeyendran Kanagaratnam, essursperson for prosjektet i det tamiske miljøet, og under opplæring som 

likemann. 
• Kari Dahl, likemann for høreapparatbrukere og fadder i minoritetsprosjektet 
• Dan-Erik Løvås, likemann for høreapparatbrukere og likemannskoordination i HLF Oslo Fylkeslag 
• Grethe Hejer, likemann for høreapparatbrukere og tillitsvalgt, fadder i minoritetsprosjektet 
• Roar Råken, organisasjonssjef i HLF og prosjektleder for ”Inkluderende hørselsfelleskap” 
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Kap 4.    Oppsummering/Konklusjon/Videre planer  
I dette prosjektet har vi ønsket å gjøre det enklere for fremmedspråklige å ta kontakt med 
brukerorganisasjoner som HLF og det offentlige hjelpeapparatet, og motta informasjon om rettigheter og 
plikter innen hørselsrelaterte problemer. Ved et økt medlemstall ift den beskrevne gruppen, vil terskelen for 
andre innen gruppene bli lavere ift å ta kontakt med likesinnede innen samme kultur. HLF har også ønsket å 
rekruttere tillitsvalgte/Likemenn med fremmedspråklig bakgrunn. 
 
Prosjektet har i så måte vært vellykket, og gitt oss mye. Vi har kunne gå ut med informasjon, vi har gått inn 
i en gruppe som i en veldig liten grad er en del av vår organisasjon, vi har forankret dette inn på lokalt plan, 
vi har også fått ta del i store samlinger med presse og ressurssterke personer, vi har rekruttert inn 
minoritetslikemenn og ikke minst de som har kommet inn føler de har kommet inn i et godt og varmt 
fellesskap som gir dem mye. Det siste er kanskje det aller viktigste. 
 
Med slike tilbakemeldinger og nye engasjerte tillitsvalgte inn i HLF, ønsker vi å fortsette videre. 
 
Vi hadde planer om å starte et nytt prosjekt i 2012 som bygget på arbeidet/prosjektet vi nå har ferdigstilt. 
Ideen var da å gå inn på Foreldrerollen til hørselshemmede barn med minoritetsbakgrunn. Dette fordi at når 
vi vet at omtrent 0,25 prosent av barn og unge, tilsvarende om lag 3000 barn, under 20 år er hørselshemmet 
(http://hlf.no/Horselhemminger/Foreldre-og-barn1/) blir antall pårørende mangedoblet. Disse blir ofte glemt 
når man vanligvis fokuserer på den som har funksjonsnedsettelsen.  
 
Foreldre som opplever at eget barn får en hørselsskade har som regel liten eller ingen erfaring med det å ha 
nedsatt hørsel. Det er derfor naturlig med ulike emosjonelle reaksjoner. Når disse følelsene har lagt seg vil 
informasjonsbehovet være stort. 
 
Det ble søkt midler fra Extrastiftelsen for et slikt prosjekt, men vi nådde ikke frem denne gangen. Da et slikt 
prosjekt er arbeids-/økonomisk krevende, legger vi dette bort i første omgang. 
 
Det vi imidlertid vil gjøre, er å jobbe videre med samme prosjekt som er ferdigstilt. Vi ønsker å fordoble 
antall likemenn med minoritetsbakgrunn i løpet av 2012/2013. Da vil vi ha en så god base med 
minoritetsbakgrunn at vi ikke lenger blir sårbare hvis noen slutter. Med 16-20 minoritetslikemenn forventer 
vi at rekrutteringen vil gå mer automatisk fremover. 
 
Vi vil legge vekt på samme metodiske fremgangsmåte som i dette prosjektet, da den har vist seg fruktbar. 
Dvs: 
 

1) forankre prosjektet lokalt (noe vi allerede har gjort) 
2) knytte til oss nøkkelpersoner i minoritetsgruppen (Vi benytter nå minoritetslikemennene) 
3) ha fadderordning opp mot enkeltpersoner i gruppen (benytter bl a minoritetslikemenn) 
4) ha eksempelvis lanseringssamling/kick-off med inviterte gjester 
5) kjøre før-samlinger før hovedkurs og evalueringssamling i etterkant av kurs 

 
Vi vurderer også på noe/lenger sikt å gå inn i andre minoritetsgrupper for å informere og rekruttere de som 
ønsker å engasjere seg. Det som er helt sikkert er at vi vil fortsette. 
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Høydepunkter:  
 
Prinsesse Märtha Louise besøkte Oslo Fylkeslag av Hørselshemmedes 
Landsforbund 
 

 
Foto: Tor Slette Johansen 

 
 
 
Lansering av prosjektet og informasjonsfolderen 
 

 
Foto: Marit Skatvedt 
 
 

Prinsessen fikk høre om en 
rekke av HLFs aktiviteter, 
deriblant om 
Integreringsprosjektet og 
Skriketrollklubben for 
barnehager. Hun møtte også 
Fredrik Buan (10 år) som ble døv 
etter en virusinfeksjon da han 
var liten, men som fikk operert 
inn et cochleaimplantat og nå 
kan han høre igjen. 
Se også omtale: 
http://www.kongehuset.no/c26
939/nyhet/vis.html?tid=87786 
 

Samtale, f.v. Khalid Mahmood, Pakistans 
ambassadesekretær og HLFs Fylkesleder 
Gunnar Lindholm 
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Informasjonsmøte i Islamic Cultural Center   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Marit Skatvedt 
 
 
 
 
Erfaringsdag i HLF Oslo Fylkeslag  
 

F.v.: Likemannskoordinator Dan Erik Løvås, 
likemann Shamim Razzaq, ressursperson 
Jeyendran Kanagaratnam, likemann og 
fadder Grethe Hejer, fylkesleder i HLF Oslo 
Berit Anthonessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Malene Fregil 

HLFs Organisasjonssjef Roar Råken 
med informasjonsforedrag  
hos Islamic Cultural Center. Her 
på storskjerm, så også kvinnene 
kunne få informasjonen som ble 
gitt. 
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John Horgen Friberg: Ungdom, Fritid og deltagelse i det flerkulturelle Oslo: 
 http://www.fafo.no/pub/rapp/775/775.pdf 
 
Dag Wolwbæk, Ny type frivillighet 
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Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard: 
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1) Last ned to artikler om prosjektet i Hørt og berørt 1/2011: Rekrutterer frivillige fra 
minoritetsgrupper og 32 nye likemenn tok det første skrittet 

2) Last ned artikkel om prosjektet i Extrabladet 4/2010: En hjelpende hånd 

3) Last ned intervju med likemann Lina Ngyen: Din hørsel 7/2010 

4) Last ned reportasje fra lansering av informasjonsfolder på urdu og engelsk 22. september 2010: 
Din hørsel 6/2010 

5) Last ned portrettintervju med likemannen Shahbaz Tariq og prosjektomtale: Din hørsel 5/2010 

6) Last ned reportasje om prosjektpresentasjon for prinsesse Märtha Louise på HLFs hjemmeside: 
HLF Oslo 20/9-10 

7) Last ned informasjonsfolder på urdu og Engelsk her. 

8) Last ned prosjektomtale: Likemannsnytt 1/2010 

9) Last ned prosjektomtale fra Oslo kommune 25/2-10 her. 
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Vedlegg nr 1: artikler om prosjektet i Hørt og berørt 1/2011: Rekrutterer frivillige fra 
minoritetsgrupper og 32 nye likemenn tok det første skrittet 
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Vedlegg nr 2:  artikkel om prosjektet i Extrabladet 4/2010: En hjelpende hånd 
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Vedlegg nr 3:  intervju med likemann Lina Ngyen: Din hørsel 7/2010 
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Vedlegg nr 4: reportasje fra lansering av informasjonsfolder på urdu og engelsk 22. september 
2010: Din hørsel 6/2010 
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Vedlegg nr 5: portrettintervju med likemannen Shahbaz Tariq og prosjektomtale: Din hørsel 
5/2010 
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Vedlegg nr 6: reportasje om prosjektpresentasjon for prinsesse Märtha Louise på HLFs 
hjemmeside: HLF Oslo 20/9-10 
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Vedlegg nr 7:  informasjonsfolder på urdu og Engelsk her 
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Vedlegg nr 8:  prosjektomtale: Likemannsnytt 1/2010 
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Vedlegg nr 9:  prosjektomtale fra Oslo kommune 25/2-10 her 
 
 
 


