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På FNs statspartsmöte i New York

Som representant för Nätverket Unga för Tillgänglighet, talade Jenny Nilsson på FNs statspartsmöte.
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SVERIGE HAR RATIFICERAT FN-konventionen om 
mänskliga rättigheter för personer med funktionsned-
sättning och kan därmed delta i så kallade statsparts-
möten där länder som har skrivit under konventionen 
träffas och utbyter erfarenheter om arbetet med kon-
ventionen. 

Sverige var ordförande för det fjärde mötet och 
skickade en stor delegation till New York. Jag fick följa 
med som representant från Nätverket Unga för 
Tillgänglighet som är ett nätverk av ungdomsorganisa-
tioner för personer med funktionsnedsättning. Det var 
otroligt spännande – bara att gå in i FN-hög kvarteret 
som man ofta har sett på TV och att se alla viktiga 
personer som arbetar där var en upplevelse! 

FÖRSTA DAGEN VAr det möte för alla icke-statliga 
organisationer från olika länder. Vi diskuterade hur 
staterna har samarbetat med oss organisationer och 
jag fick presentera den svenska alternativa rapporten 
av konventionen. Sverige är ett av de få länder som 
har lämnat in sin alternativa rapport, så många länder 
var intresserade av hur vi har gjort. Mötet hade anord-
nats av International Disability Alliance, IDA, som är 
ett nätverk av internationella organisationer för perso-
ner med funktionsnedsättning.

NÄSTA DAG BÖRJADE statspartsmötet med öppnings-
tal av vår barn- och äldreminister Maria Lars son, som 
var den enda som nämnde ungdomar med funktions-
nedsättning. Det var en genomgående an  märkning för 
hela mötet, till exempel var det ca 600 deltagare på 
mötet och endast tre var unga, jag och två andra. 
Under mötet ordnade olika organisationer sidoevene-
mang och jag gick på de som rörde barn och ungdo-

mar, men där var det också mest vuxna som pratade 
om ungdomar. Det hoppas jag ska ändras till nästa 
statspartsmöte. Det är otroligt viktigt att vi ungdomar 
representerar oss själva och kan prata om oss själva. 
Jag betonade också detta i ett samtal om arbetslöshe-
ten där staternas representanter diskuterade hur de 
kan minska arbetslösheten bland personer med funk-
tionsnedsättning. Några sade att de ska tänka på att 
ta med ungdomar i sina delegationer nästa gång. 

World federation of the Deaf, WFD var också på 
plats och under helgen var det styrelsemöte för med-
lemmarna av IDA så jag fick vara med och se hur de 
arbetar. Det var riktigt intressant att se hur de planerar 
sitt påverkansarbete gentemot till exempel FN. Sedan 
var veckan plötsligt slut. Jag skulle gärna ha stannat 
kvar, det var väldigt lärorikt att vara i FN-huset och se 
hur den internationella politiken fungerar på FN-nivå. 

JENNY NILSSON, SDU

Fr.v. Jenny Nilsson, Markku Jokinen, avgående ordförande WFD 
samt Colin Allen, ny ordförande för WFD.
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”En samlad röst – 
en stärkt röst”
SDU deltar i samarbetsprojektet ”en 
samlad röst – en stärkt röst” som 
syftar till att stärka på nationell och 
regional/lokal nivå de ungdomsor-
ganisationer som samlar personer 
med funktionsnedsättning. 

Projektet ”En samlad röst – en stärkt 
röst” beviljades medel från Allmänna 
Arvsfonden i maj 2011 och syftar till att 
på sikt öka unga personer med funk-
tionsnedsättningars inflytande i samhäl-
let. Detta treåriga projekt samlar sju av 
de största ungdomsförbunden för per-
soner med funktionsnedsättningar: 
Unga Rörelsehindrade, Svenska 
Celiaki    ungdomsförbundet, Unga Reu-
matiker, Unga Allergiker, Unga Hörsel-
skadade, Sveriges Dövas Ungdoms-
förbund och Ungdom för Social Hälsa.

Projektets styrgrupp möts fyra gång-
er per år, där medlemmarna diskuterar 
projektets utformning och ger konkreta 
förslag på hur projektet ska utvecklas.

Du som är medlem i SDU kommer 
bl. a. att erbjudas utbildningar på din 
lokala ort. Samtidigt kommer du som 
medlem att kunna bidra till projektet 
genom bl. a. påverkansarbete gente-
mot skolor och kommuner. 

Vill du veta mer om projektet kan du 
gilla vår facebook sida (en samlad röst 
– en stärkt röst) eller vår hemsida: 
http://enstärktröst.se, som kommer 
inom kort!

VI VAR FYRA som valdes ut att representera 
Sverige i Världsungdomsläger i Durban, 
Sydafrika. Där skulle vi träffa ungdomar från 
hela världen för att utbyta erfarenheter, upple-
velser och knyta nya kontakter.

Cirka 100 ungdomar från 41 länder deltog i 
lägret och de flesta stannade kvar för att delta 
i kongressen så det kändes som att vi hade två 
veckors läger! Då kongressen hade ”Global 
Deaf Renassiance” följde lägret efter med 
temat ”Deaf Youth Renassiance”. 

Vi hade föreläsare som Megan Young, hon 
berättade om sitt arbete med WFD:s (World 
Federation of the Deaf) projekt för att utveckla 
föreningslivet i några av Afrikas länder, John 
Meletse som berättade om sin kamp för homo-
sexuella i Sydafrika samt Braam Jordaan som 
visade klipp av sina animationsfilmer. Han hade 
också gjort Sipho the Lion som var Världs-
kongressens egen maskot. 

UNDER VECKAN hade vi föreläsningar, team-
work och diskussion på schemat som började 
med frukost kl 8 och slutade runt 23 på kvällen 
då det var fritt program efteråt. Vi var flera som 
gärna stannade uppe sent för att få umgås 
med varandra. 

FOKUS LADES på FN:s konvention för perso-
ner med funktionsnedsättning och vilka rättig-
heter vi har som döva och teckenspråkiga. 
Teckenspråket nämns i flera stadgar och det 

är något som vi kan använda i kampen för vårt 
vackra språk. 

EFTER LÄGRET stannade vi i Durban för att 
delta i WFD:s kongress som hålls var fjärde år. 
De första dagarna var det generalförsamling 
och då röstades Turkiet fram som värdland för 
världskongressen år 2015. 

JAG OCH de andra hoppas att ni söker till 
nästa världsungdomsläger i Turkiet om 4 år för 
det var en oförglömlig upplevelse! 

Viva South Africa! Viva Deaf Youth! 
DELTAGARNA GENOM JOHANNA CARLSSON

Världsungdomsläger vid 
världens södra ände! 

Danska SDU fick säga 
upp anställda

Danska ungdomsförbundet, DDU, blev 
tvunget att säga upp sina två kanslimedarbeta-
re. Anledningen var att de inte fick driftstöd för 
2011. Beskedet kom i oktober. Det driftstöd som 
Dansk Ungdoms Faellsråd delar ut till landets 
ungdomsorganisationer är för förgående år. 
Bakgrunden till driftstödsstoppet var att DFU:s 
regler var att DDU måste ha minst två ungdoms-
klubbar som hade politiska aktiviteter eller syss-
lade med samhällsfrågor. DFU ansåg att den ena 
ungdomsklubben bara hade sociala aktiviteter. 
Nu jobbar DDU med att uppmärksamma ung-
domsklubbarna om DFU:s krav. 

DDU kan ansöka om driftstöd för 2012 men 
få det först 2013. Danska dövförbundet, DDL, 
hjälper DDU med att upplysa Ungdoms styrelsen 
om problemen. DDL:s ordförande, Janne Boye 
Niemelä, menar att DDU inte ska undantas i de 
ungas kamp för jämlikhet i samhället, skriver 
DDL på sin hemsida.  


