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TIO UNGDOMAR följde med Sveriges Dövas Ung-
domsförbund till Köpenhamn, under helgen 8-10 april 
2011, för att delta i nordiskt ungdomsseminarium som 
Danska Dövas Ungdomsförbund (DDU) arrangerade 
på uppdrag av Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR).

Alla 32 deltagare, som kom från Finland, Danmark 
Norge och Sverige, samlades vid vårt hotell kl. 20.00 
på fredagskvällen och då gavs det riktlinjer om helgens 
program och övrig viktig information.

Senare på kvällen var det samkväm. Seminarium 
hölls klockan nio på lördagsmorgonen i Ingenjörsskolan 
i Köpenhamn.  

Temat var Nordens teckenspråk. Vi fick föreläsning 
om Nordens teckenspråkshistoria och grammatiken 
inom nordiskt teckenspråk. Jämförelser gjordes på 
grammatik på olika nordiska länders teckenspråk och 
om engelska språkets ”invasion” i våra språk.

DAGENS FÖRSTA föreläsare var Danska Dövas Läns-
förbunds ordförande Asger Bergmann. Han hade veck-
an innan i Dövas Nordiska Råd (DNR) och DNUR mötet 
i Stockholm sitt sista DNR möte efter 20 år som repre-
sentant för Danmark i DNR. 

Han pratade om nordiska teckenspråkets historia 
och berättade bland annat att förslag på ett gemensamt 
nordiskt teckenspråkslexikon gjordes redan år 1907. 
Men flera länder protesterade mot detta då det var för 
många svenska tecken inkluderade i lexikonet. Sen 
gjordes det några försök till under senare år men det 

kom aldrig så långt så att det skulle bli ett gemensamt 
teckenspråk för hela Norden.

NÄSTA FÖRELÄSARE var Maja Toft som suttit i Sveriges 
Dövas Ungdomsförbunds styrelse 2002-2004 då hon 
bodde i Sverige. Hon pratade om nordiska teckensprå-
kets grammatik och började med att berätta att det 
danska teckenspråket kom från Frankrike och att det 
var en norsk elev som gick i skolan i Danmark som tog 
med teckenspråket till Norge. 

Det är orsaken till varför vi i Norden har lätt att förstå 
varandra då vi i grunden har samma språk men att språ-
ken sedan utvecklats vidare.

Sen påpekade Maja också att Sverige har flera döva 
och har också forskning samt undervisning i ämnet 
teckenspråk som gör det svenska teckenspråket större 
än de andra nordiska teckenspråken. 

Flera från de andra nordiska länderna kan lättare 
förstå och kommunicera på svenska teckenspråket. 
Hon berättade också hur teckenspråkets grammatik 
fungerar gentemot talspråkets.

DÄREFTER FÖRELÄSTE Ole Stig Andersen, som jobbar 
inom Danmarks språkmuseum, och berättade att det 
finns ca 7000 olika språk i världen i tal och skrift. Han 
pratade om språkdöd och vad som kan leda till att ett 
språk försvinner. Bland annat beror detta på att barn 
inte får lära sig språket. 

Rapport från Nordiskt ungdomsseminarium i Köpenhamn

Paneldebatt efter alla föreläsningar på lördagseftermiddag.  Foto: Jessica Mauritzson.
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Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR) hade möte 1-3 april i Stockholm och totalt blev det 
nio representanter från Finland, Norge, Danmark, Sverige och Island. 

Schemat under helgen var verkligen fullspäckat, på fredagen besökte vi finska ambassaden 
tillsammans med Dövas Nordiska Råd (DNR). Vi fick ställa frågor till dem angående vårt intres-
sepolitiska arbete och senare på kvällen blev det social samkväm. På lördagen hade vi möte 
hela dagen, vi började med att gå igenom vår vision och hur vi skulle gå tillväga för att nå den 
tillsammans med DNR. 

Efter lunchen hade vi i DNUR ett eget möte där vi fick berätta om hur läget var hos de döva 
ungdomsförbunden i Norden samt övriga frågor såsom tolkfrågan och körkortsfrågan.

Att få lastbilskörkort är olika hos de nordiska länderna. I vissa länder får döva ha det, och 
vissa inte. Samma sak med tolkfrågan, vem som skulle betala en döv student från Finland som 
pluggar i Sverige till exempel, Finland eller Sverige? 

Lördagen avrundades med middag på Hasselbacken tillsammans med DNR.
På söndagen hade vi möte igen fram till lunchen sen var det dags för de andra länderna att 

åka hem. En riktigt givande helg och ser redan fram emot till nästa möte!
FLORIAN TIRNOVAN 

HENRIK SUNDQVIST

Fullspäcket schema vid ung-
domsrådets Stockholmsmöte

SDU söker vikarie!
Vår ombudsman Jenny Ek har sökt tjänstledigt, då hon fått en vikarietjänst 

på SDR. 
Vi söker därför en vikarie till tjänsten som ombudsman på heltid till vårt kontor i 
Stockholm. 
Tjänsten är en vikarieanställning på heltid för en period på 5 månader (från och 
med augusti 2011 till och med december 2011 eller med tillträde enligt över-
enskommelse). 
Senaste ansökningsdag är 1 juni 2011. Se vår hemsida, www.s-d-u.se för 
annons och mer information

Genomsnittsåldern på språkanvändare sti-
ger och skolorna läggs ned. Men det finns 
också andra orsaker, såsom katastrofer och 
liknade. Det dör ett språk var fjortonde dag i 
världen. Engelskan är inte längre ett främ-
mande språk för oss. Det är över 70 länder i 
världen som har engelskan som officiellt 
språk och det är även ett ”mediaspråk”.

Detta gör att många engelska ord kom-
mer in i andra språk. Ole Stig tror inte att det 
medför att våra nordiska språk försvagas 
eller dör ut men att vi lär oss engelska på 
köpet, vilket är bra då det är ett internationellt 
språk.

DEN FJÄRDE och sista förläsaren var Bodil 
Austrad som pratade om betydelsen av en 
nordisk språkgemenskap. 

Dagen avslutades med en paneldebatt 
med deltagare från varje land där det disku-
terades olika frågor i olika områden som togs 
upp under dagen.

På kvällen var det dags för galamiddag 
med anledning av DNURs 10-års jubileum 
vilket var jättetrevligt med god mat och tal 
och därefter lekar. 

SÖNDAGEN INLEDDES runt kl. 10 av DNURs 
ordförande Eeva Tupi från Finland med kort 
summering av lördagens föreläsningar. Där-
efter blev det workshops och då indelades 
deltagarna i 5 olika grupper. 

Alla grupper fick ett eget tema att disku-
tera, som var bland annat ”Nordiska tecken-
språk om 20 år?” samt ”Nordiskt dövuniver-
sitet?”. Alla fem grupperna hade intressanta 
diskussioner och kom med flera olika idéer 
och förslag till det nordiska samarbetet, 
bland annat DNUR.

EFTER LUNCH var det redovisning för alla 
grupper och man kunde ställa olika frågor 
och det blev diskussioner.

Sen var det tack och hej för denna gång-
en! Alla var nöjda med helgen och önskade 
att liknande möten skulle arrangeras oftare!

Tack till DDU och DNUR samt alla delta-
gare som gjorde denna helg möjligt!

DNUR REPRESENTANTERNA

HENRIK SUNDQVIST OCH FLORIAN TIRNOVAN

Glada mötesdeltagare. Foto: Jessica Mauritzson.
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