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Omnitor som är känt för sina bildtelefoner har 
ansökt om företagsrekonstruktion hos tings-
rätten för att undvika konkurs. Enligt grundare 
och styrelseordförande Gunnar Hellström har 
Omnitor haft ett olönsamt år. Landsting köper 
mycket mindre än för ett år sedan. ”Vi var 
dominerande på marknaden och hade en stor 
organisation för försäljning, leverans, installa-
tion och support, och hann inte anpassa oss, 
utan fick en rad olönsamma månader”, säger 
Gunnar Hellström. Rekonstruktion är ett sätt 
för Omnitor att införa förändringar och anpassa 
verksamheten efter marknadsläget och fortsätta 
göra nytta i området tillgänglig kommunika-
tion. Omnitor har ställt in sina betalningar. 
Under rekonstruktionen erbjuds berörda borg-
enärer en uppgörelse. 
   

Omnitor undviker konkurs

Regnbågen fyller 30 år

Deaflympics i Sofia 2013

RFSL Regnbågen är en rikstäckande förening 
för döva och teckenspråkiga homo-, bi- och 
transsexuella (HBT). Föreningen grundades 
1982. Sista helgen i juli har Regnbågen ett tre 
dagar långt 30-årsjubileum. Bland annat bjuds 
besökarna på en hemlig utflykt i Stockholm och 
på en fest som avslutas med en Mr/Miss Deaf 
Gay-tävling. Den 27 juli har Regnbågen en pub-
afton på Stockholms Dövas Förening där alla 
oavsett sexuell läggning är välkomna. För dem 
som inte deltar i jubileet men bara vill komma 
till puben är entréavgiften 100 kronor. Under-
hållning och lotteri utlovas. Gratisdrink före 
klockan 21.

Nu är det klart att Bulgariens huvudstad, Sofia, 
står som arrangör för sommar-Deaflympics 
2013. Egentligen skulle Aten i Grekland arrang-
era Deaflympics men International Committee 
of Sports for the Deaf (ICSD) fick aldrig någon 
statlig garanti. Därför ställdes planerna på ett 
olympiskt spel för döva i Grekland in. Sedan an-
mälde Ungerns regering att de var intresserade 
av att arrangera Deaflympics. Men stötestenen 
var att de endast erbjöd 50 procent finansiellt 
stöd. Det skulle bli alltför dyrt för de flesta 
idrottsdeltagare. Även Sofia anmälde att de var 
intresserade. Regeringen skulle ge statligt stöd. 
Idrottsanläggningarna finns redan på plats och 
ICSD har goda erfarenheter av Bulgarien då de 
har arrangerat flera dövidrottsarrangemang.

Oppositionen körde över regeringen i och med att 
de den 14 juni röstade för att riksdagen skulle ge 
ett tillkännagivande till regeringen att de ”skynd-
samt ska ta fram ett lagförslag”. Det är att dis-
krimineringslagen ska utvidgas så att bristande 
tillgänglighet för personer med funktionsned-
sättning klassas som diskriminering. Allianspart-
ierna reserverade sig mot beslutet. Majoriteten 
i arbetsmarknadsutskottet som tagit fram ett 
förslag till beslut menar att samhället vinner på 
detta. ”Ett tillgängligare samhälle kan bidra till 
ökad förvärvsfrekvens, höjd utbildningsnivå och 
ökad delaktighet bland personer med funktions-
nedsättning”, skriver utskottet. Anledningen till 
att allianspartierna motsatte sig är att det är svårt 
att beräkna de merkostnader som den utvidgade 
diskrimineringslagen kan innebära. 

Diskrimineringslagen
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    Stor TV-konferens i Falun
Ett 40-tal teckenspråkiga TV-medarbetare del-
tog i en stor internationell TV-konferens på SVT 
Teckenspråk i Falun i början av juni. De kom från 
åtta länder: Colombia, Danmark, Finland, Norge, 
Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 
Enligt Elisabeth Ulfsparre, projektledare på SVT 
Teckenspråk, var det viktigt för SVT att veta vad 
som hände i omvärlden och med TV-produk-
tioner på teckenspråk i världen. SVT:s VD, Eva 
Hamilton, var med på konferensen. Hon initi-
erade ett pris för bästa europeiska teckenspråkiga 
TV-produktion. Priset på 1.000 euro kommer att 
delas ut. Sverige har fått i uppdrag att utforma 
priset. ”Under mötet blev det tydligt att många 
länder kämpar med att få mer resurser och att det 
är väldigt svårt med alla neddragningar (för fin-
ska YLE och brittiska BBC). SVT står långt fram i 
utvecklingen, även antal program och anställda”, 
säger Elisabeth Ulfsparre. 

färre elever räknar Specialpedagoiska skol-
myndigheten med att ha år 2014 jämfört med 
2004. Detta från 659 elever till 453. Allt fler 
elever väljer att gå integrerat eller i kommunala
hörselklasser. 

SDR fyllde nyligen 90 år. Hittills har förbundet haft 10 
olika ordförande, alla män. Vad beror det på, frågar sig 
många i sociala medier. DT följer upp snackisen.  

SDR är det enda dövförbund i Norden som ännu inte haft en 
kvinna som ordförande. I Danmark, Finland, Island och Norge 
är det numera en kvinna som leder styrelsearbetet. Varför har 
det blivit så? Frågan har, vid DT:s pressläggning, diskuterats 
flitigt i sociala medier som Facebook och Twitter. Vad finns det 
för strukturer i samhället och i dövrörelsen som gör att kvinnor 
fortfarande slår i glastaket? Hur – och när - ska SDR kunna få 
sin första kvinna som ordförande? 

Cathrine Björkstrand var nominerad av valberedningen att 
efterträda Lars-Åke ”Låw” Wikström år 2009. Hon, som hade 
kunnat bli historisk, gav dock återbud av privata skäl. Istället 
blev Ragnar Veer den tionde mannen som ordförande i rad. 

Ulla Manns, professor i genusvetenskap vid Södertörns hög-
skola, anser att det är märkligt att SDR som omfattar såväl 
kvinnor som män som medlemmar inte har haft en kvinna som 
ordförande på 90 år. 

– Alla organisationer som har såväl kvinnor som män som 
medlemmar borde tänka i termer av jämställdhet också i styrn-
ingen av organisationen och fundera hur det kommer sig att man 
gång efter annan har just en man som ordförande, säger Ulla. 

Enligt henne beror det på en rad omständigheter att det mest 
är män i styrelser i både bolag och företag och att det är djupa 
strukturer som uppmärksammats först de senaste 30-40-åren. 

– Sociala mönster och strukturer tar tid att förändra och kräver 
aktiva åtgärder, annars händer sällan något, säger Ulla Manns.

Hon menar att kunskap om hur jämställdhet kan åstadkom-
mas finns men att det också måste finnas en vilja i organisationen 
för att något ska ske. 

Dövhistoriker Per-Thomas Örlegård påpekar att SDR inte 
är ensamt om att inte ha haft en kvinna som ordförande utan 
också Svenska Dövidrottsförbundet. Sverige har inte heller haft 
en kvinna som statsminister.

– Samtidigt har döva också varit föregångare på jämställd-
hetsområdet, säger Per-Thomas Örlegård och tar Stockholms 
Dövas Förening (SDF) som exempel.  

SDF som grundades 1868 antog stadgar tre år senare 
som sade att styrelsen skulle bestå av en ordförande och tio 
ledamöter varav fyra kvinnor. Det långt innan lika och allmän 
rösträtt för kvinnor infördes i Sverige, 1919. 

– Sedan kan vi också konstatera att många kvinnor är ord-
förande på lokal nivå, säger Per-Thomas Örlegård. 

DT har gått igenom 40 verksamhetsberättelser för år 2011 
från landets dövföreningar och länsdövförbund. 19 av 39 ord-
förande var kvinnor förra året. Jämtlands Läns Dövas Förening 
hade ingen styrelse utan endast en kontaktperson. 

Birgit Burman är ordförande för SDR:s valberedning. Enligt 
henne är kvinnor inte lika villiga att sitta i förbundets styrelse. 

– Någon borde göra en analys varför det är svårare att få 
kvinnor att ställa upp och kandidera, säger Birgit Burman. 

Den medlem som vill påverka valberedningens arbete kan 
vända sig till sin närmaste dövförening och lämna namnförslag. 

SDR:s vice ordförande, Britt Karmgård, vill lyfta genusfrågan 
inom förbundet och säger att styrelsen ska diskutera hur för-
bundet kan bli mer genusmedvetet.

– Jag tror inte att det är attraktivt att vara ordförande under 
dagens förutsättningar. Jag vill att vi ska diskutera ordförandes 
och vice ordförandes roll och om delat ledarskap kan vara något 
för SDR, säger Britt Karmgård.  

I dag är SDR:s ordförande heltidsarvoderad men inte vice ord-
förande. Om ordförande får förhinder eller sjuk, förväntar man 
sig vanligtvis enligt Britt Karmgård att vice ordförande rycker in.

– Kvinnor, speciellt kvinnor mitt i livet, är ofta dubbel-
arbetande. Därför lockar bättre förutsättningar säkert fler 
kvinnor att kandidera, säger hon. 

Alternativet till delat ledarskap kan enligt henne vara att vice 
ordförande är arvoderad till viss del, exempelvis på 20 %.

Idén om språkrör har lanserats på Facebook. Gör SDR som 
Miljöpartiet vid kongressen 2013? 
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Snackis i sociala medier:

Varför bara män
som ordförande?


