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Den 15 januari genomfördes ett seminarium i sam-
verkan mellan Stockholms Universitet, Stockholms 
Dövas Ungdomsråd och Sveriges Dövas Ungdoms-
förbund med titeln ”Är teckenspråkets framtid 
hotad? Om minskat intresse för teckenspråksstu-
dier på universitetet”.

Vi var drygt 35 personer och vi är mycket glada över 
det stora intresset som fanns för seminariet. Från uni-
versitetet deltog sju personer; Lars Wallin, Brita 
Bergman, Krister Schönström, Kristina Svartholm, 
Johanna Mesch, Anna-Lena Nilsson och Joel 
Bäckström som samtliga var redo att svara på frågor 
som dök upp under seminariet. Ett stort tack till er alla 
för att ni tog er tid till en mycket givande och viktig 
diskussion!

Efter en presentation av universitetets teckensprå-
kiga kurser och verksamheter gjorde vi en gruppindel-
ning där vi bl a diskuterade:

• Varför är det få/ingen sökande till teckenspråk?
• Hur kan kurserna bli mer attraktiva?
• Vilken nytta har vi av att läsa och ha kunskaper om 

teckenspråk?
• Hur upplevde deltagare teckenspråk som ämne i 

grund- och gymnasieskolan?

Redovisningar genomfördes där många bra syn-
punkter och funderingar lyftes fram. Ungdomarna idag 
har många valmöjligheter till olika och varierande 
utbildningar efter gymnasiet vilket medför att konkur-
rensen om studenter hårdnat. Många av ungdomarna 
framförde att de inte visste vilka kurser som fanns och 
nyttan av att läsa teckenspråk och svenska som andra 
språk för döva. Det var först under seminariet som 
många insåg att man kan bli mer än teckenspråkslära-
re efter utbildningen. Det är viktigt att vi själva använ-
der teckenspråk, får kunskap om teckenspråk och 
förstår dess grundstruktur för att få en inre trygghet. 
Universitetet tog emot flera förslag på utvecklingsmöj-
ligheter när det gäller marknadsföring och information 
om deras kurser och verksamhet genom t ex sociala 
medier.

Vi från Sveriges Dövas Ungdomsförbund vill hjärt-
ligt tacka alla deltagare för ett givande seminarium och 
Stockholms universitet & Stockholms Dövas Ung-
doms råd för ett gott samarbete!

För mer information om teckenspråksavdelningen 
på institutionen för lingvistik och deras kursutbud, se 
www.ling.su.se/tsp

JENNY EK

REGERINGEN HAR NU tillsatt en utredning om vår tolk-
tjänst i Sverige med start i början av januari och utred-
ningen beräknas vara klar i november i år. Det är på 
tiden att någon börjar se över vår tolktjänst! Varför bör-
jade de först nu? Kan vi säga att Sverige är på väg mot 
en omorganisering med bl a regional utveckling och 
nya myndigheter? Då är frågan om var ska tolkcentra-
len ligga? Vem ska ansvara för sådana frågor? Hur ser 
det ut om 10 år? Hur fungerar tillgängligheten idag och 
hur ska den fungera framöver? Vill vi ha fler som kan 
avläsa oss med andra språk, med tanke på att många av 
oss kan fler språk? Vill vi ha mer ”tolk i fickan”?

MER OM UTREDNINGEN kan du läsa på: www.sov.gov.
se/tolktjanst/index.htm

Utredningens ledare är Greger Bååth. Jag är med i 
utredningens referensgrupp och min roll i gruppen är 
att jag ska framföra våra unga tankar och hur tolkservi-
cen ska fungera om 10 år. 

Därför blir jag och Jenny Ek, ombudsman, glada om 
ni kan maila era synpunkter om tolktjänst och ev fler 
frågor. Ni kan maila oss på julia.kankkonen@sdrf.se 
och jenny.ek@sdrf.se

JULIA KANKKONEN

Melihat Dogan (t.v.) och Malin 
Johansson redovisar från sin 
gruppdiskussion.

Rapport från seminariet:

”Är teckenspråkets framtid hotad?”

Idéer om Sveriges framtida tolktjänst
Efterlyses:
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Intresserade åhörare, fr v. Malin 
Beck  man, Johanna Carlsson, 
Jenny Nilsson och Staffan 
Hellström.
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Upplev ditt sommaräventyr 2011!
 
SDU:S SOMMARLÄGER HAR funnits från år 1974 och det finns 
olika lägertyp och åldersgrupper:

Under sommaren 2011 kommer SDU ordna fyra läger:

Världsungdomsläger - WFDYS Ungdomsläger för 18-30 år
den 6-14 juli i Durban, Sydafrika

Ridläger för teckenspråkiga hästintresserade 9-17 år 
den 3-9 juli i Leksand

Nordiskt barnläger för 7-12 år 
den 30 juli-5 augusti i Haslev, Danmark

Europeiskt juniorläger - EUDY juniorläger för 13-17 år
i Frankrike (Datum: Vi väntar på information från Frankrike)
 
Alla teckenspråkiga barn och ungdomar i åldern 9-30 samt döva, 
hörselskadade, använder hörseltekniska hjälpmedel (hörapparat, 
cochlea implantat eller annat), hörande som har döva föräldrar/
syskon (d.v.s. KODA- barn) är varmt välkomna till SDU:s som-
marläger! 
Vårt språk på lägren är teckenspråket, främst för att alla ska 
kunna vara delaktiga på lika villkor. 
Mer information om läger, deltagaravgift mm finns på vår hemsi-
da: www.s-d-u.se

NYTT. SDU kommer att planera ett Kulturläger under hösten i 
Stockholm den 31 okt-3 november 2011. Information kommer 
senare under våren.

Från ridlägret i Leksand år 2010.

SDU:s förbundsstämma 2011
SDU:s anslutna ungdomsklubbar är kallade till SDU:s förbunds-
stämma den 6-8 maj 2011 i Orbaden Konferens Spa i Orbaden 
(ca 25 km utanför Bollnäs).
Klubbarna är: 
• SDUR – Stockholms Dövas Ungdomsråd, 
• UF Viljan – Ungdomsföreningen Viljan, 
• ÖDU – Örebro Dövas Ungdomsklubb, 
• SKUR – Skånes Dövas Ungdomsråd 
• GTU – Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomar
  
SDU:s förbundsstämma och Dövblind Ungdoms (DBU:s) årsmöte 
kommer att genomföras under samma tak. Det innebär att vi 
genomför vår förbundsstämma parallellt med DBU:s årsmöte och 
kan ha gemensamma aktiviteter och temadiskussioner.

PROGRAM:
Fredagen den 6 maj 
Vi samlas vid 17.30-tiden vid Vallsta tågstation och åker med en 
gemensam transport till Orbaden Konferens Spa för kvällsmiddag 
vid 19-tiden och gemensam samvaro på kvällen.

Lördagen den 7 maj 
SDU:s förbundsstämma startar 09.00 med stämmoförhandlingar. 
Vi kommer bl. a. att behandla verksamhetsberättelse, styrelseval, 
propositioner och eventuella motioner från ungdomsklubbarna. På 
lördag eftermiddag har vi aktiviteter, därefter middag och sam-
kväm på kvällen.

Söndagen den 8 maj
Söndagen är avsatt för ev. fortsättning av förbundsstämmans 
stämmoförhandlingar samt temadiskussioner. Därefter blir det 
lunch och hemfärd vid 12-tiden.

Vi söker lägerledare i sommar
SDU SÖKER LÄGERPERSONAL som vill jobba som föreståndare, ledare 
eller praktikant på våra läger: 

Ridläger för 9-17 år, den 3-9 juli i Leksand

Nordiskt barnläger för 7-12 år, den 30 juli-5 augusti i Haslev, Danmark

Europeiskt juniorläger - EUDY juniorläger för 13-17 år i Frankrike.
(Vi väntar på information från Frankrike om plats och datum) 

SDU:s lägerpersonalutbildning kommer att vara i Stockholm under hel-
gen, den 29 april – 1 maj och är obligatorisk för alla ledare/förestånda-
re och praktikanter. 
Lägerpersonalutbildningen startar på fredag vid lunch för gemensam 
resa och avslutas på söndag vid lunch.  
Mer information om lägerjobb finns på vår hemsida: www.s-d-u.se

SDU:s anslutna ungdomsklubbar har fått anmälnings- och reseblanketter under januari månad 2011. 
Om du är intresserad att delta på förbundsstämma, ta kontakt med din ungdomsklubb.
Frågor? Kontakta Kansliet på e-post:sdu@sdrf.se

Dags börja tänka på 
årets sommarläger!


