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- Dövblind Ungdom
- Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
- Dövas Nordiska Ungdomsråd
- European Union of the Deaf
- European Union of the Deaf Youth
- Förbundet Sveriges Dövblinda
- Hörselskadades Riksförbund
- Handikappförbundens samarbetsorgan
- Kooperationens Förhandlingsorganisation
- Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
- Ordförandegruppen (består av förbundsordföranden och tjänstemän
från Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDU och UH)
- Riksgymnasiet för döva/Riksgymnasiet för hörselskadade
- Svenska Dövidrottsförbundet
- Sveriges Dövas Riksförbund
- Sveriges Dövas Ungdomsförbund
- Specialpedagogiska skolmyndigheten
- Unga Hörselskadade
- Vuxendöva i Sverige
- World Federation of the Deaf
- World Federation of the Deaf Youth Section

Innehållsförteckning och Appendix
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inledning
Ännu ett år har kommit till sitt avslut och det blir mitt sista verksamhetsår inom förbundet sedan
år 2002 då jag blev invald till förbundsstyrelsen som ledamot och blev kassör samma år. Jag har
innehaft ordförandeskapet sedan år 2009.
Många saker har hänt under det gångna året;
2011 har varit ett tungt år ekonomiskt för Sveriges Dövas Ungdomsförbund då statsbidraget från
Ungdomsstyrelsen har minskat med ca 300 000 kr för 2011 (om man jämför med år 2010).
Under året avslutades två statliga utredningar som berör våra medlemmar oerhört mycket,
Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp och En
samlad tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva,
hörselskadade och personer med dövblindhet. Vi har följt utredningarna på nära håll och samlat
in åsikter från våra ungdomsklubbar genom enkätfrågor, seminarium och kontakter!
Under sommaren påbörjades även en statlig utredning om RGD/H i samband med den första
utredningen. För att ge eleverna på riksgymnasiet för döva och hörselskadade möjlighet att få
sina röster hörda har var vi inom Sveriges Dövas Ungdomsförbund arrangerat ett seminarium där
eleverna från olika skolor har deltagit. Vi bjöd även dit utredaren som fick möjlighet att lyssna och
ställa frågor direkt till eleverna.
2011 var det första året på flera år då Sveriges Dövas Ungdomsförbund endast hade en anställd
som arbetande på kansliet. Vår ombudsman, Jenny Ek, ansökte under våren om tjänstledighet för
att arbeta hos Sveriges Dövas Riksförbund, vår moderorganisation. Jenny sade upp sin tjänst hos
oss i slutet av året. I vårt trånga ekonomiska läge har den minskande administrationskostnaden
varit positiv men arbetsbelastningen självklart högre.
Jenny Ek, stort tack till Dig för dina gedigna insatser hos oss som intressepolitisk ombudsman!
Vi inom förbundet vill tacka alla medlemmar, ungdomsklubbar, samarbetsorganisationer, och
aktiva inom förbundet för era insatser under året! Utan ert stöd och hjälp skulle vi inte kunna synas
och ge våra synpunkter på bland annat remisser och utredningar samt att framföra våra åsikter!

Henrik Sundqvist
Förbundsordförande
Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Inledning
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Om SDU

SDU:s ändamål

SDU bildades 8 oktober 1966 i Stockholm. 1974
somnade förbundet och den 27-28 november
1976 tog Sveriges Dövas Riksförbund initiativ och
bildade Sveriges Dövas Ungdomsråd. 1 juli 1994
blev ungdomsrådet självständigt från Sveriges
Dövas Riksförbund (SDR) och bytte då tillbaka
till det nuvarande namnet.

att

främja vård, fostran och utbildning av
barn och ungdomar,

att

verka för dövas rätt till teckenspråk,

att

tillvarata medlemmarnas dövpolitiska
intressen,

SDU utövar central verksamhet för medlemmar
mellan 7-30 år.

att

tillvarata döva barn och ungdomars
kulturella intressen, både vad gäller 		
dövkultur och samhällets kulturutbud,

att

bedriva verksamhet för barn och 		
ungdomar på dövas villkor, där alla har
lika värde,

att

verka för bildande och upprätthållande
av lokala ungdomsorganisationer.

SDU är redovisningsskyldig gentemot
Ungdomsstyrelsen och andra bidragsgivare.
SDU är medlem hos Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer (LSU) och Sveriges
Dövhistoriska Sällskap (SDHS) samt European
Union of the Deaf Youth (EUDY) och World
Federation of the Deaf Youth Section (WFDYS).
SDU är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund
(SDR) och Riksteatern/Tyst teater.

SDU:s ändamål finns i förbundets stadgar under
§ 2 Ungdomsförbundets ändamål.

Medlemsantal
Totalt antal medlemmar i åldern 7 - 30 år i SDU
(och SDR).
År 2011 – 672 (872)
År 2010 – 671 (889)
År 2009 – 571 (899)

Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

Medlemsvärvning
Den vinnande ungdomsklubben som har
värvat flesta medlemmar under år 2010-2011 är
Stockholms Dövas Ungdomsråd.

Lokala
ungdomsorganisationer
Lokala ungdomsorganisationer
Aktiva lokala ungdomsorganisationer
som är anslutna till SDU och har lämnat in
verksamhetsberättelser för år 2010:
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
november 1994 -
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• Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomar (GTU)
• Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
• Stockholms Dövas Ungdomsråd, (SDUR)
• Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg (UF
Viljan)
• Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)

OM SDU, SDU:s ändamål, Medlemsantal och Lokala ungdomsorganisationer
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Organisation

Efter förbundsstämman:

Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist, Stockholm/Örebro

Före förbundsstämman:
Förbundsordförande:
Henrik Sundqvist, Stockholm
Ledamöter:
Julia Kankkonen, Stockholm
Nicholas Winberg, Göteborg
Florian Tirnovan, Stockholm
Jenny Nilsson, Örebro/Stockholm
Jerry Harrysson, Göteborg/Leksand
Robert Näsman, Stockholm (fr.o.m. 1 augusti)

Ledamöter:
Jenny Nilsson, Örebro/Stockholm
Robert Näsman, Stockholm
Nicholas Winberg, Göteborg
Florian Tirnovan, Stockholm
Charlotta Sjölander, Linköping
Isabella Hagnell, Malmö/Örebro
Styrelsen har haft fyra ordinarie och
ett konstituerande styrelsemöten efter
förbundsstämman, Styrelsen har även använt
First Class för diskussion och beslut.

Styrelsen har haft tre ordinarie styrelsemöten
före förbundsstämman. Styrelsen har även
använt First Class för diskussion och beslut.

Från vänster: Charlotta Sjölander, Nicholas
Winberg, Jenny Nilsson, Isabella Hagnell, Florian
Tirnovan, Henrik Sundqvist och Robert Näsman

Övre raden från vänster: Florian Tirnovan,
Robert Näsman och Nicholas Winberg
Nedre raden från vänster: Jerry Harrysson, Julia
Kankkonen, Jenny Nilsson och Henrik Sundqvist

Arbetsutskottet efter förbundsstämman:
Ordförande: Henrik Sundqvist
Vice ordförande: Jenny Nilsson
Ledamot: Robert Näsman
Suppleant: Nicholas Winberg
Arbetsutskottet har haft inget möte efter
förbundsstämman.

Arbetsutskottet före förbundsstämman:
Ordförande: Henrik Sundqvist
Vice ordförande: Julia Kankkonen
Ledamot: Nicholas Winberg
Suppleant: Florian Tirnovan
Arbetsutskottet har haft ett möte före
förbundsstämman.

Organisation
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Ansvarsområden efter förbundsstämman

Alla i förbundsstyrelsen har gemensamt ansvar
för:
Verksamhetsplanen
Verksamhetsberättelsen
Intressepolitiska frågor
Henrik Sundqvist
Förbundsordförande
Arbetsledare
Firmatecknare
AU
Samrådsgrupp SDU och SDR
SDR styrelsemöte(1)
OG Ordförandegruppens träff (1)
Medlemshantering
Organisationsfrågor
Internationella gruppen
UH
DHB
FSDB
HRF
Barnplantorna
Kontaktperson för Dalarnas Dövas
Ungdomsklubb och RGD/RGH:s elevråd
Jenny Nilsson
Vice förbundsordförande
Vice arbetsledare
Firmatecknare
AU
Samrådsgrupp SDU och SDR
SDR styrelsemöte(2)
OG Ordförandegruppens träff (2)
Internationella gruppen
LSU
Nätverket Unga för Tillgänglighet
HSO & Lika Unika
Kontaktperson för Stockholms Dövas
Ungdomsråd och Manillaskolans elevråd
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Robert Näsman
Ekonomiansvarig
Firmatecknare
AU
Tillgänglighetsfrågor
Lägergruppen
Ungdomsstyrelsen
Kontaktperson för UK Kungsängsliljan och
Kristinaskolans elevråd
Nicholas Winberg
Ledamot
AU suppleant
Unga informatörer
Kontaktperson för UF Viljan och Vänerskolans
elevråd
Florian Tirnovan
Ledamot
Internationella gruppen
Kontaktperson för Skånes Dövas Ungdomsklubb
och Östervångsskolans elevråd
Charlotta Sjölander
Ledamot
Nätverket Unga för Tillgänglighet
Kontaktperson för Göteborgs Teckenspråkiga
Ungdomsklubb och Kannebäcksskolans
elevråd
Isabella Hagnell
Ledamot
Lägergruppen
DBU
LSU
Kontaktperson för Örebro Dövas Ungdomsklubb
och Birgittaskolans elevråd

(1) - närvarar i första hand
(2) - närvarar i andra hand när ordinarie
förbundsordförande är förhindrad

Organisation
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Personal på SDU

Ungdomsförbundets operativa verksamhet
sköts från kontoret i Stockholm på
Förmansvägen 2 i Årstadal. SDU har på
kansliet två tjänster: en ombudsman och en
administratör. Förbundet har haft två anställda
personer under våren och en anställd under
hösten.
Jenny Ek
Ombudsman
Tjänstledig (fr.o.m. 31/7 t.o.m. 31/12)

Styrelsearbetet:

SDU har detta år godkänt den arbetsordning
som styrelsen, arbetsgrupperna och
tjänstemännen följer i sitt arbete.

Firmatecknare:

Före förbundsstämman: Henrik Sundqvist, Julia
Kankkonen och Nicholas Winberg
Efter förbundsstämman: Henrik Sundqvist, Jenny
Nilsson och Robert Näsman

Revisorer:
Auktoriserad revisor
Thomas Lind, Öhrlings, Coopers & Lybrand
Marika Norrgrann
Administratör

Förtroendevald revisor
Hanna Cederström
Förtroendevald revisorssuppleant
Joakim Hagelin Adeby

Adjungerade tjänstemän:

Adjungerade vid styrelse- och AUsammanträden har varit SDU:s tjänstemän.
Jenny Ek och Marika Norrgrann

Fortbildning

FN - utbildning
28 mars, Stockholm
Jenny Ek

Valberedningen

Valberedningen är en fristående arbetsgrupp.
Den bevakar styrelsen under en mandatperiod
och rekryterar personer till nästkommande
styrelse.

Före förbundsstämman:
Ordförande:
Elsa Brunemalm, Stockholm
Ledamöter:
Petra Örlegård, Malmö
Hanna Cederström, Örebro/Stockholm
Laith Foad Fathulla, Stockholm/Örebro

Efter förbundsstämman:
Ordförande:
Johanna Carlsson, Stockholm
Ledamöter:
Viktor Jäderlund, Malmö
Isabel Engwall, Stockholm
Mimmi Andersson, Göteborg

Organisation
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SDU:s ad hoc-grupper

Styrelsen och tjänstemännen har bildat några
ad hoc-grupper (tillfälliga arbetsgrupper)
under året:

Före förbundsstämman:

Efter förbundsstämman:
• Almedalen
Henrik Sundqvist, Nicholas Winberg och Jenny
Ek

• Almedalen
Henrik Sundqvist, Robert Näsman och Jenny Ek

• Dövas Dag
Florian Tirnovan, Nicholas Winberg och Henrik
Sundqvist

• Dövstudier
Julia Kankkonen och Jenny Nilsson

• Dövstudier
Julia Kankkonen och Jenny Nilsson

• Framtidens gymnasieskola
Henrik Sundqvist och Florian Tirnovan

• Framtidens gymnasieskola
Henrik Sundqvist och Florian Tirnovan

• Handlingsprogram 2011 – 2015
Jenny Nilsson, Henrik Sundqvist och Jenny Ek

• Hemsidegruppen
Robert Näsman, Charlotta Sjölander och
Nicholas Winberg

• Hemsida
Julia Kankkonen, Florian Tirnovan, Robert
Näsman, Nicholas Winberg, Jenny Ek och
Marika Norrgrann

• Kommunikationsgruppen
Robert Näsman, Florian Tirnovan och Nicholas
Winberg

• Kommunikation
Julia Kankkonen, Florian Tirnovan, Robert
Näsman, Nicholas Winberg, Jenny Ek och
Marika Norrgrann

• Handlingsprogram 2011 – 2015
Arbetsmarknad, Kultur & Fritid, Medlemmar &
Ungdomsklubbar, Tolk
Nicholas Winberg, Isabella Hagnell och Florian
Tirnovan
• Handlingsprogram 2011 – 2015
Utbildning, Sociala frågor, Medlemmar &
Ungdomsklubbar, Teckenspråk
Jenny Nilsson, Robert Näsman, Charlotta
Sjölander
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Intressepolitik
Vårt intressepolitiska arbete under året har
främst berört skolan och tolktjänstutredningen.
Det har varit stundvis intensivt med många
saker pågående samtidigt men vi har, trots
knappa resurser, hängt med i svängarna och
flertal gånger påpekat var vi står i olika frågor.
Vi har återigen deltagit i Almedalen vilket blev
en succé.
Under året har det föreslagits olika saker som
kommer att påverka döva och hörselskadade
barns utbildning framöver, genom olika förslag
från utredningen flexibel lärande utredningen.
Det har även föreslagits bra saker inom
tolktjänsten i den tolktjänstutredningen som
blev klar under slutet av året.
Det är bara en av flera saker som indikerar på
att vi, även under nästkommande år, måste ge
oss in på skol- och tolkfrågor.
Vi är tillsammans med andra organisationer
eniga – det behövs en förändring inom
skolsituationen för döva och hörselskadade
och förbättring inom tolktjänsten!

Utredningen flexibel specialskola: Presentation
av betänkandet Med rätt att välja
30 mars, Stockholm
Jenny Ek
Skoldiskussioner med UH och DBU
SDU har haft skoldiskussion tillsammans med
UH och DBU bland annat om hur den framtida
skolan ska vara och om ”Med rätt att välja”.
26 mars och 26 april, Stockholm
Jenny Ek
Skolinspektionen om riktad tillsyn
15 april, Stockholm
Jenny Ek och Henrik Sundqvist
Möte med S riksdagsledamöter om ny
skolorganisation
26 april
Jenny Ek
SPSM seminarium om utredningen Med rätt att
välja
18 maj, Örebro
Henrik Sundqvist och Jenny Ek

Skolseminarium

Med rätt att välja - internt seminarium med
andra hörselförbunden
30 maj, Stockholm
Jenny Ek

35 personer från SDU, SDR, DBU, UH, DHB, HRF,
FSDB deltog på Skolseminarium.

Skolseminarium ang. Med rätt att välja
30 maj, HRF-kansliet Stockholm
Jenny Ek, Charlotta Sjölander och Henrik
Sundqvist

Dövas Hus, Stockholm, den 22-23 januari
Seminarium genomfördes i samverkan mellan
SDU och SDR.

Vi hade ett behov av att få en gemensam
plattform för den framtida skolpolitiken har
aldrig varit så aktuell som nu och vi behövde
därför ta del av olika visioner och perspektiv.
Under lördagen var Camilla Lindahl moderator
och ledde seminariet. Det hade sex olika
föreläsningar om en framtida skola med
språkprofil; svenskt teckenspråk och svenska för
döva och hörselskadade.
På söndagen hade vi tillsammans med SDR en
egen intern diskussion om skolfrågor.

Övriga representationer om skolan
Möte med DHB om skolorganisation
22 mars, Örebro
Henrik Sundqvist

Intressepolitik

Remissmöte (internt) DBU
9 juni, Stockholm
Jenny Ek
Informationsmöte om Tunaprojektet
14 juni, SPSM:s kontor, Malmö
Isabella Hagnell
SDF och SDURs Skoldebatt
20 juni, Dövas hus i Stockholm
Henrik Sundqvist
Seminarium inför utredning av RGD/H
18 augusti, Stockholm
Henrik Sundqvist
Seminarium framtidens gymnasium
8 september, Café 019, Örebro
Henrik Sundqvist och Isabella Hagnell
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Tolktjänstutredningen

Utredningen Tolktjänst för döva och
hörselskadade påbörjade sitt arbete i
september 2010 och har kommit fram till ett
förslag på hur ett tolksystem ska fungera
för döva, hörselskadade och personer med
dövblindhet. Målet är att tolkorganisationen
ska bli brukarorienterad, ändamålsenlig och
kostnadseffektiv.
Utredningen har en expertgrupp och en
referensgrupp. SDU har en representant i
referensgruppen genom Julia Kankkonen.
SDR och SDU har parallellt en egen
arbetsgrupp där vi tillsammans med bland
annat brukarrådsrepresentanter från runt
om i Sverige följer utredningens arbete och
diskuterar förslag på hur tolktjänsten bör
utformas.
Utredningen har lämnat sin betänkande i
början av december 2011 till regeringen.
Tolktjänstutredningens referensgrupp har fem
möten under det här året.
Julia Kankkonen representerade SDU.
SDR:s Tolkarbetsgrupp har fem möten under
det här året.
Julia Kankkonen och Jenny Ek

Tolkseminarium

27 augusti, Dukis i Stockholm
Representanter från olika ungdomsklubbar (UF
Viljan, SDUR och SKUR) och förbundsstyrelsen,
Julia Kankkonen, SDU:s representant i
tolktjänstutredningens referensgrupp och
två representanter från SDR deltog på
tolkseminarium på Dukis med anledning av
den pågående tolktjänstutredningen.
Seminariet inleddes med att Julia
berättade om vad som hänt sedan senaste
förbundsstämman, bl.a. att man hade hunnit
med ett till möte med både referensgruppen
och arbetsgruppen och hur betänkandet och
det gemensamma ställningstagandet som SDU,
SDR, HRF och DHB står bakom ser ut.
Efter en stunds diskussion och frågor delades vi
in i två olika grupper. En grupp skulle diskutera
”Valfrihet och distanstolkning” och den andra
gruppen skulle diskutera ”Arbetsmarknad
och utbildning”. Frågor bl.a. vilka fördelar
och nackdelar det finns med LOU (Lagen om
upphandling) och LOV (Lagen om valfrihet),
vem av arbetsgivare eller arbetstagare ska
beställa tolk och vem ska stå för kostnaden för
tolkning i arbete och utbildning behandlades
under gruppdiskussionerna.
En särskild oro uttryckes bland deltagarna
över att det i utredningens betänkande “står
att enligt ansvar och finansieringsprincipen
ska arbetsgivare stå för tolkkostnaderna.
Deltagarna på seminariet beslöt då att
göra ett uttalande och därefter skrev det
pressmeddelande ”Stjäl inte våra drömmar om
jobb!” som publicerades den 29 augusti.

Florian Tirnovan, Jenny Nilsson från SDU och
Ragnar Veer från SDR på sitt skolseminarium
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MR seminarium om alternativa
rapporten

27 januari, HSO, Stockholm
Handikappförbundens samarbetsorgan, (HSO)
lämnade in funktionshinderrörelsens alternativa
rapport till FN konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. SDU var
med under processen och bevakade döva
barn och ungdomars rättigheter kommer med i
alternativa rapporten.
Jenny Nilsson

SDU grupp i Almedalen
Från vänster: Mimmi Andersson, Hanna Cederström, Isabella Hagnell, Henrik Sundqvist, Nicholas Winberg, Jenny Ek och Elsa Brunemalm

Almedalen

3-10 juli, Gotland
Vi deltog i Almedalsveckan för fjärde gången
och den här gången blev det också succé!
Under Almedalsveckan samarbetade vi med
sex andra organisationer. DHB, SDR, FSDB, DBU,
VIS och UH. Vårt samarbete gick ut på att vi
skulle driva påverkansarbete i frågan tolk i syfte
att uppmärksamma den tolktjänstutredningen
som var pågående. Konceptet för den här
veckan var ungefär densamma som förgående
åren. Vi gick på seminarium, träffade
partipolitiker och gick våra kampanjrundor.
Nytt för den här gången är att vi hade
teckenspråkstält i Almedalsparken där vi lärde
ut teckenspråk till intresserade, vilket blev
väldigt populärt, särskilt bland barn. Många
fördomar och frågor har fått svar. Vi blev även
uppmärksammade av media, bland annat en
radiointervju samt en liten notis i en tidning.
Henrik Sundqvist, Isabella Hagnell, Nicholas
Winberg, Jenny Ek, Mimmi Andersson, Elsa
Brunemalm och Hanna Cederström

Henrik Sundqvist under en radiointervju.

Almedalens arbetsgrupp
med DHB, SDR, FSDB, DBU, VIS och UH.
Arbetsgruppen har haft planeringsmöte varje
månad fram till avresan till Almedalen och ett
utvärderingsmöte, 27 september.
Jenny Ek var SDU representant vid Almedalens
arbetsgrupp

intressepolitik

Isabella Hagnell ledde teckenspråkskurs vid
tälten
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Intressepolitik med
andra organisationer
Arbetsförmedlingens brukarråd

SDU deltar i Arbetsförmedlingens brukarråd
tillsammans med representanter från UH,
DBU, US, SDR, HRF, FDSB och SRF. Brukarrådet
träffas två gånger per år och vi diskuterar bl.a.
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, följer upp
statistik av inskrivningar på Arbetsförmedlingen
och får information om Arbetsförmedlingens
verksamhet.
AF Brukarråd
8 mars
Jenny Ek

Nätverket Unga för Tillgänglighet

Nätverket är en informell sammanslutning
av flera ungdomsorganisationer för personer
med funktionsnedsättningar. Nätverket träffas
ungefär var tredje månad och diskuterar
gemensamma intressepolitiska frågor med
främst tillgänglighet som gemensam nämnare.
Vi genomförde Tillgänglighetsmarschen och
Fika för alla dagen.
NUFT möte
25 januari, 31 mars, 11 maj och 12 oktober
Jenny Nilsson
25 januari, 15 februari och 11 maj
Jenny Ek

Funktionshinderdelegationen

Nätverket Unga för Tillgänglighet (NUFT) är
med i Regeringens funktionshindersdelegation
där regeringsrepresentanter och
representanter från funktionshindersrörelsen
utbyter information. Under året
har följande områden tagits upp,
diskrimineringslagen, tillgänglighetsfrågor,
FN konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och
arbetsmarknadsfrågor.
Funktionshindersdelegationens möte
28 maj, 1 september och 1 december
Jenny Nilsson
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Ordförandegruppen

SDU är med i ordförandegruppen som
består av ordförande samt tjänstemän från
Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDU,
VIS och UH. På mötena diskuterades bl.a.
intressepolitiska frågor som tolk- och skolfrågor.
Sammanträden har skett vid fyra tillfällen under
året.
OG-möte
23 februari
Jenny Ek

Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM)

SDU har under året deltagit i sammanträden
med SPSM:s nationella skolråd för att
diskuterade olika frågor som rör skolorna
i Sverige. Ledamöterna i skolrådet är
permanenta och väljs av sina respektive
organisationer.
SPSM skolråd
24 februari, 18 maj, 28 september och 24
november
Jenny Ek

Samarbete med SDR
SDR:s styrelsesammanträden

SDU följer SDR:s arbete genom att alltid ha en
representant på deras styrelsesammanträden.
SDU:s representant är ordförande alternativt
vice ordförande.
Henrik Sundqvist

Intressepolitiskt arbete

SDU har i sitt arbete haft ett nära samarbete
med SDR genom deras intressepolitiska
avdelning (IPA). IPA har möten ca en gång
i månaden där gruppen diskuterar aktuella
och kommande intressepolitiska frågor samt
rapporterar om realiserade uppgifter.
Jenny Ek

Samrådsgrupp

SDU och SDR har en samrådsgrupp som
regelbundet har möten och diskuterar
gemensamma frågor bl. a. ekonomi,
personalfrågor och medlemshantering.
Samrådsgruppen har ett möte under det här
året.
Henrik Sundqvist, Jenny Ek och Marika
Norrgrann
intressepolitik med andra organisationer
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Övrig representation

Informationsverksamhet

UF Viljans årsmöte
12 mars, Vänersborg
Nicholas Winberg

SDU:s kommunikationsguide

SDRs öppet hus
20 maj, Stockholm
Jenny Nilsson och Henrik Sundqvist

Kommunikationsguide har utformats och
bearbetats under årets gång för att tydliggöra
och förstärka förbundets både interna och
externa kommunikationsarbete.

UNG - sidorna

SDRs förbundsmöte
21-22 maj, Stockholm
Jenny Nilsson och Henrik Sundqvist

UNG-sidorna i Dövas Tidning har gett ut åtta
nummer under året. Innehållet har bestått av
ledarspalt samt aktuella händelser i SDU.

Regeringens strategilansering
funktionshinderpolitiken
24 augusti, Stockholm
Jenny Nilsson

SDRF First Class (SDR FC)

Tolkseminarium med ungdomsklubbarna
27 augusti, Dukis, Stockholm
Henrik Sundqvist och Isabella Hagnell

SDU:s hemsida www.s-d-u.se

Dövas Dag, ombudskonferens
16 september, Malmö
Jenny Nilsson, Henrik Sundqvist, Charlotta
Sjölander, Isabella Hagnell och Nicholas
Winberg

SDU:s blogg www.s-d-u.se/blogg

Teckenspråks centrum
21 september, Riksdagen i Stockholm
Henrik Sundqvist

SDU:s twitter twitter.com/_sdu

Temadialog om att stärka barnets rättigheter
utifrån barnkonventionen
10 november, Socialdepartementet, Stockholm
Jenny Nilsson

Facebook

WeSign, frukostmöte
16 november, Stockholm
Robert Näsman
World Child & Youth Forum, Stockholms slott
17 november, Stockholm
Henrik Sundqvist
LSU årsmöte
19 november, Stockholm
Charlotta Sjölander
DHB:s jul kaffe
12 december, DHB:s kansli, Örebro
Isabella Hagnell

Övrig representation och Informationsverksamhet

SDU är ansluten till databasen First Class,
SDR FC. SDU har en egen mötesform, där
fortlöpande information om verksamheten ges.

På hemsidan finns det information om SDU:s
organisation, verksamhet och aktuella nyheter.

Där skriver såväl styrelseledamöter, tjänstemän,
arbetsgrupper, medlemmar och andra
berörda personer inlägg om diverse saker.

Där skriver såväl styrelseledamöter, tjänstemän,
arbetsgrupper korta inlägg om diverse saker.

Där skriver såväl styrelseledamöter, tjänstemän,
arbetsgrupper korta inlägg om diverse saker.
Vi har skapat ny sida i Facebook och avslutat
gruppsida.

Information om SDU och SDU:s
verksamhet
Kannebäcksskolans föreningsdag
2 april, Göteborg
Nicholas Winberg
Rikslägret 4H, Halland
24 juli, Varberg
Nicholas Winberg o Charlotta Sjölander
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Konferensverksamhet
Förbundsstämma

23-25 april, Härnösand
Årets förbundsstämma hölls i Härnösand
Folkhögskola med en fantastisk havsutsikt
från skolgården. Det kom ca 50 deltagare
plus Dövblinds Ungdom höll också sitt
årsmöte på samma plats så gemenskapen
blev väldigt stort och mysigt. 20 ombud från
fem ungdomsklubbar deltog samt styrelsen,
valberedningen, elevrådet, gäster och
mötesfunktionärer.
Göran Alfredsson var mötesordförande med
Mia Modig som mötessekreterare och årets
mötesklubba blev legoklossar.
Stämman bjöds på livliga diskussioner om flera
motioner och propositioner.

Mötesordförande Göran Alfredsson ledde förbundsstämma

Sedan var det dags att förnya
förbundsstyrelsen, Henrik Sundqvist omvaldes
ytterligare ett år som förbundsordföranden,
Isabella Hagnell och Charlotta Sjölander valdes
in som ledamöter för två år och Jenny Nilsson
omvaldes som ledamot i ytterligare två år till.
Florian Tirnovan, Nicholas Winberg och Robert
Näsman har ett år kvar på sitt mandat.
Under kvällen bjöds det på många aktiviteter
tillsammans med DBU. Lekarna var helt
anpassade till synskadade och vi fick prova på
taktilt-teckenspråkslekar, vilket bjöd på en stor
skrattfest.

Vår förbundsstämma för första gång gjordes
LIVE sändning på webben.

Årets Handbojor gick till Specialpedagogiska
skolmyndigheten, SPSM och dess generaldirektör Greger Bååth.
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Under förbundsstämman gjordes Jenny
Nilsson en uttalande: SDU bildades 8 oktober
1966, och inte 15 oktober 1977 som vi tidigare
ansett och uttryckt i olika sammanhang. Detta
konstaterades tack vare äldre medlemmar som
gjort ett genuint fint arbete med arkivering av
förbundets handlingar och engagerade unga
informatörer som uppmärksammade detta.

Projekt
Arbetsmarknaden för döva och
hörselskadade

Projektet drivs av Dövas Förening i Örebro
tillsammans med Stiftelsen Activa, Örebro
Dövas Ungdomsklubb och SDU. Projektet
finansieras av medel från Allmänna
Arvsfonden. Projektet ska producera en
slutprodukt med information och intervjuer
med teckenspråkiga personer som jobbar
på arbetsplatser där teckenspråk är inte
vanligt. Syftet med projektet är att döva och
hörselskadade ska bli bättre förberedda på
att ta sig in på den hörande arbetsmarknaden
och att presentera, för döva, mera ovanliga
yrken.
Henrik Sundqvist deltar i projektets styrgrupp.
Övriga deltagare i styrgruppen, Dövföreningen
i Örebro län, Örebro Dövas Ungdomsklubb och
Arbetsförmedlingen.
Projektet har även referensgrupp och Henrik
Sundqvist har även deltagit i möten.
Övriga deltagare i referensgruppen varierar
från elever och lärare samt studievägledare
från olika skolor.

En stärkt röst

Från 1966 till 1974:
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Från 1973 till 1978:
Vilande (SDR ansvarade för
ungdomsverksamheten)
Från 1977 till 1994:
Sveriges Dövas Ungdomsråd
Från 1994:
Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Konferensverksamhet och Projekt

Projektet En stärkt röst startade maj i år,
genom det här projektet ska flera
ungdomsorganisationer tillsammans
arbeta för tillgänglighet och att förbättra
sitt förbundsarbete. Med i projektet är
Unga Reumatiker, Unga Hörselskadade,
Unga Rörelsehindrade, Unga Allergiker,
Ungdomar för social hälsa, Svenska Celiaki
ungdomsförbundet och Sveriges Dövas
Ungdomsförbund.
Charlotta Sjölander representerade SDU
och deltog för första gången på det andra
styrgruppsmötet. Det hölls under helgen
den 9-11 december. Samtidigt hölls även
referensgruppsmöte, där även Unga
Synskadade deltog. Under mötet arbetade
vi med våra visioner för framtiden och hur
vi ska nå dit. Vi diskuterade bland annat
att delta i Ung 08, Forum för eldsjälar samt
MR (Mänskliga Rättigheter)-dagarna.
Ungdomsorganisationerna lärde känna
varandra och en grund till ett gott samarbete
lades.
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Tillgänglighet genom Teckenspråk

SDR tillsammans med SDU fick beviljat
projektmedel av arvsfonden till tvåårigt
projekt med start 1 augusti 2010 och avslutas
sista juli 2012. Projektet har till uppgift dels
att sprida innehållet i FN-konventionen om
mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och Språklagen genom
utbildning av personer hos dövföreningar på
regional nivå samt skapa en kunskapsbank.
Dels skapa nätverk på regional nivå. Åsa
Henningsson är tillsatt som projektledare
från 1 augusti 2010 och fyra regionala
medarbetare och är fördelade geografiskt.
Den femte medarbetaren är Jenny Nilsson
som jobbar med särskild målgrupp bland
SDU:s ungdomsklubbar och elevråden vid
specialskolorna.
I början av året genomfördes information
och kartläggning hos 37 föreningar/klubbar/
elevråden och 655 deltagare. Deltagarna
fick information om projektet, innehållet i FNkonventionen och språklagen och därefter
diskussion som dokumenterades. En hemsida
utarbetades med innehåll om FN-konvention,
språklag, fallexempel, studiematerial och det
finns på teckenspråk och i text. Hemsidan är
fortfarande under utveckling vid årets slut och
finns att beskåda under denna adress www.tgt.
sdr.org.
Seminarium för ungdomsklubbar och
elevråden genomförde den 2-4 december i
Örebro som Jenny Nilsson ledde.
Jenny Ek har deltagit på fyra styrgruppmöten
under året.

Unga Tyst Teater

Det sista styrgruppsmötet genomfördes den
22/2 2010 och gick genom bland att projektets
slutredovisning till Arvsfonden. SDU har sprida
ut ett antal exemplar av boken ”Äntligen” som
producerats av projektet bland annat till skolor,
ungdomsklubbar.
Jenny Ek har deltagit i Unga Tyst Teater
styrgrupp två gånger under våren.

Döv? Ja visst!

SDU beviljades under år 2010 medel för att
genomföra projektet Döv? Ja visst! från SDR:s
Testaments- och Donationsstiftelse. Projektets
syfte är att stärka döva barn och ungdomar
identitet genom att utbilda döva barn och
ungdomar och göra dem medvetna om deras
egen historia samt om dövas situation
idag både i Sverige och i världen. Men då
vi inte fick så mycket pengar som vi ansökte
om har vi fått revidera projektplanen.
Skolturnén genomförs istället i regi av SDR:s
projekt Tillgänglighet genom teckenspråk och
projektet fokuserar då istället på att synliggöra
döva och vår situation för samhället.
Vi fick stödja ungdomsklubbarna med ekonomi
stöd att arrangera lokala aktiviteter som fyllde
projektets ändamål och i Teckenspråkets Dag,
fika-för-alladagen och tillgänglighetsmarschen
med information.
SDUR, SKUR och UF Viljan genomfördes
Teckenspråksdag.
SDUR och UF Viljan genomfördes
Tillgänglighetsmarschen.

Kvalitetssäkring av
teckenspråksfilmer

SDR har beviljats medel från Allmänna
Arvsfonden för att genomföra projektet
”Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer” med
syftet att ta fram en kravprofil för tekniken och
översättningen.
Jenny Ek har varit med på en referensgrupp
möte under våren.
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Kursverksamhet
Personalutbildning

29 april - 1 maj i Stockholm
Den traditionella personalutbildningen
genomfördes den 29 april till 1 maj i
Stockholm med fyra kursdeltagare som
jobbar med ridläger. Först hade vi föreläsning
om konflikthantering och ledarskap med
gruppövningar som förelästes av Maria
Norberg på SDU kontoret. Under lördagen bytte
vi lokal till DUKIS och där fick de kursdeltagare
göra Första hjälpen och hjärt- och
lungräddning övning tillsammans med Röda
Korset. På söndagen hade de planeringsdag.
En representant från Lägergruppen var Elsa
Brunemalm, hon såg till att programmet följdes.

LÄGERVERKSAMHET
Lägergruppen

Lägergruppen planerade fem läger för olika
åldersgrupper mellan 7-30 år inför sommaren.
Ridläger, Nordiskt barnläger och WFDYS
ungdomsläger genomfördes. Kulturläger blev
inställt pga. få anmälningar och Frankrike
dövas ungdomsorganisation genomförde inte
EUDY juniorläger pga. ekonomi skäl.
Gruppen genomförde också en
personalutbildning i SDU lokal och DUKIS i
Stockholm för ledarna som skulle arbeta på
lägren under sommaren. Gruppen har haft två
möten under året och har även använt First
Class för diskussion och beslut.
Lägergruppen består av
Julia Kankkonen, Stockholm och Jerry
Harrysson, Göteborg (t.o.m maj)
Elsa Brunemalm, Stockholm (t.o.m oktober)
Isabella Hagnell, Malmö/Örebro,
Johanna Treffenberg, Göteborg
Ellinor Persson, Uppsala/Örebro (fr.o.m
september)

Språkresesamordnare
De övar Teamwork under personalutbildningen

Elevrådkurs

Nicholas Winberg från SDU var med SPSM
elevrådsträff på Birgittaskolan, den 23
november där tio elever från fem olika skolor
deltog. Nicholas fick hålla en elevrådskurs för
tio elever om hur man hanterade rollen som
ordförande respektive sekreterare. Eleverna fick
prova på genom rollspel.

Kurs- och lägerverksamhet

Vi har periodanställt en språkresesamordnare,
Johanna Karmgård som ansvarar för
Språkresa. Johanna har haft kontakt med New
Mexico School for the Deaf och samordnat
resor. Johanna har gjort utvärdering och
redovisning. Även har hon undersökt andra
alternativ för framtida språkresa.
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Språkresa,

Ridläger

Det var den åttonde språkresa som SDU
ordnade. Åtta ungdomar åkte till New
Mexico School for the Deaf i Santa Fé i USA.
Svenska ungdomar fick tillsammans med de
amerikanska eleverna uppleva olika program
under de dagarna: traditionell undervisning,
studiebesök och läger ute i det vilda. De
svenska ungdomarna fick också lära sig både
amerikanskt teckenspråk och engelska samt ta
del av den amerikanska kulturen.

Lägret utgjordes utav av tio spralliga
deltagare i åldrarna 12-17 år och fyra ledare
(Gabriella Della Morte Pålstam, Sofie Hedlund,
Sofia Rydén och Veronika Edenfur) som
tillsammans med tre ridlärare ockuperade
natursköna Leksand med två lektioner om
dagen, vällagad husmanskost med smaklig
eftermiddagsfika samt arrangerade kvällslekar,
en stark sammanhållning och förstås - tonvis
med skratt.

Årets språkresas tema var “Exploring the Great
Outdoors”. Deltagarna lärde sig hur vi ska
bevara delstaten New Mexicos natur, miljö
och historia. Vi gjorde olika aktiviteter varje
dag, bland annat vandring på 1 mil och mötte
olika djur och växtarter. Vi besökte också ett
indianreservat och fick se hur de bodde och
hur de tillagar deras mat på ett naturligt sätt.
På kvällarna bjöd det på amerikanskt kultur,
som baseball, olika amerikanska lekar, och
amerikansk fotboll etc.
Två ledare/tolk Johanna Karmgård och Erdem
Akan följde med från Sverige.

Leksands Ridklubb som ställde upp med
trevliga och välhanterade hästar, mycket
och god mat, välskött logi samt ett varmt och
genuint bemötande. Det har varit en oerhört
rolig och fartfylld vecka med många nya
kunskaper.

11-26 juni, New Mexico i USA
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3-9 juli, Leksand

Vi har även hunnit med en dag på
ICE i Borlänge där vi fick prova på det
adrenalinstinna spelet Laserdome.
I slutet av veckan arrangerades nämligen
gymkana (lagstafett till häst) och det blev
givetvis ledare mot deltagare vilket blev
en större succé med undantag för några
avkastningar när spänningen blev lite för hög.
Tjejerna var dock tuffa och hoppade upp
på direkten för att rida mot mål där nästa
tävlande väntade.
Enligt tradition bjuds det på tårttävling
under maskeradtemat ”glitter” sista kvällen
där tre ruggigt goda och fantasifulla tårtor
presenterades av glittrande deltagare och
ledare.

L ägerverksamhet
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Nordiskt barnläger

Världsungdomsläger

Årets barnläger blev av i Haslev, Danmark då
Danmark var årets värdland och tillsammans
var vi, truppen från Sverige, med och upplevde
många roliga händelser och fått nya vänner för
livet!

De fyra ungdomar, Johanna Carlsson, Malin
Johansson, Hannes Nilsson och Olle Nilsson fick
representera Sverige på världsungdomsläger
i Durban, Sydafrika. 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”.

30 juli-5 augusti, Haslev i Danmark

Den svenska truppen bestod av ledaren Sofia
Lindevall och fem deltagare. Deltagare från
andra nordiska länder (Norge, Finland och
Danmark) deltog på det lägret.
Under lägret har det varit olika aktiviteter. Bland
annat Viking-muséet i Roskilde där man kunde
se gamla skepp, måla och klä sig på viking vis.
Vi besökte även Roskildes berömda kyrka som
var Roskildes symbol.
Glad Teater besökte lägret, där vi fick leka med
våra händer till stora och små tecken samt
spela en scen med olika känslor inblandade.
Dagen efter var det Bonbonland vilket var
barnens favorit och veckans roligaste dag!
Bonbonland är ett slags familjepark med alla
slags möjliga karuseller i både fart och höjder,
4D Bio och mycket mer! Några av barnen tog
mod till sig och åkte för första gången i höga
farter och höjder.

6-14 juli, Durban i Sydafrika

Under veckan hölls det föreläsningar, teamwork
och diskussion på schemat som började
kl.8 med frukost och programmet slutade
runt 23 på kvällen då det var fritt program
efteråt. Fokusen lades på FN:s konvention för
funktionsnedsättning och vilka rättigheter 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 de i Durban för att delta i
WFD:s (World Federation of the Deaf) kongress
som hålls var fjärde år. De första dagarna var
generalförsamling och då röstades Turkiet fram
som värdland för världskongressen år 2015.

Varje kväll fick varsitt land ansvara för
aktiviteter samt bjuda på mat/godis som kom
från deras land och underhålla de andra. Det
uppskattades mycket och alla barnen hade
olika idéer och lekar varje kväll. Sista kvällen
var det avslutningsfest och alla fixade sig fina
för kvällen. Det bjöds på hamburgare, läsk och
annat gott och därefter var det prisutdelning
och lekar som staffen anordnade.

L ägerverksamhet
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Internationellt
Internationella gruppen

Internationella gruppen har använt bland
annat First Class för diskussion.
Under året har gruppen jobbat bland annat
med Handlingsprogram med internationella
frågor. Gruppen fungerar även som
kontaktperson till DNUR, EUDY, WFDYS och SHIA.
DNUR, EUDY och WFDYS består gruppen
av Malin Johansson, Jenny Nilsson, Henrik
Sundqvist och Florian Tirnovan.

Alla 32 deltagare från Finland, Danmark
Norge och Sverige, deltog på seminarium
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. Dagen avslutades
med en paneldebatt med deltagare från
varje land där det diskuterades olika frågor
i olika områden som togs upp under dagen.

Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR)
SDU är medlem i Dövas Nordiska Ungdomsråd.
DNUR har möte två gånger om året och
dit kommer representanter från de nordiska
länderna. Diskussioner förs bl.a. om
intressepolitiskt arbete som rör döva barn och
ungdomar samt om deras rättigheter inom det
nordiska samarbetet och Nordens gränser.
DNUR, 1-3 april i Stockholm
Vi gick igenom vår vision och hur vi skulle gå
tillväga för att nå vår vision tillsammans med
DNR. På DNUR möte tog det upp den norska
skolsituationen, tolkfrågan och körkortsfrågan.
I samband med mötet genomfördes också ett
besök på den finska ambassaden.
DNUR, 27-30 oktober i Helsingfors, Finland
Vi skapade flera olika arbetsgrupper som bland
annat ska kolla upp om ett nordiskt universitet
för döva är möjligt. Vi i Norden har också olika
lagar när det gäller tolk vid universitet, vem
ska betala för tolken om en svensk pluggar i
Norge till exempel? Vårt mål är att alla länder
i Norden ska ha samma lag när det gäller
detta. För att uppfylla våra mål har vi skapat
strategiplan 2011-2014.
SDU:s representanter Henrik Sundqvist och
Florian Tirnovan deltog på två DNUR möten.

Nordiskt ungdomsseminarium

8-9 april i Köpenhamn, Danmark
Henrik Sundqvist och Florian Tirnovan
och åtta ungdomar deltog i nordiskt
ungdomsseminarium som Danska Dövas
Ungdomsförbund (DDU) arrangerade på
uppdrag av DNUR.
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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 av workshops och då
indelades deltagarna i fem olika grupper.
Alla grupper fick ett eget tema att diskutera,
som var bland annat ”Nordiska teckenspråk
om 20 år?” samt ”Nordiskt dövuniversitet?”.

European Union of the Deaf Youth
(EUDY) generalförsamling

21-23 oktober, Madrid i Spanien
Florian Tirnovan och Isabella Hagnell som
svenska delegater och Henrik Sundqvist som
observatör, deltog i den årliga Europeiska
Unionen EUDY generalförsamling som hölls i
Madrid. Totalt deltog 24 olika länder i Europa.
Generalförsamlingen varade i två dagar
och det blev några heta fast intressanta
diskussioner. Totalt inkom det två olika motioner,
en från Finland om att sänka antalet möten
EUDY styrelsen har för att spara pengar, den
gick inte genom. Belgien hade en annan
motion om att ha två andra personer i GA
som stöd eftersom Belgien är uppdelat in
Wallonie och Flämisch och båda delegaterna
är från varsin region. Belgiens motion gick
genom och det betyder att Belgien kommer
med två delegater och två andra som stöder
delegaterna.

Internationellt
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World Federation of the Deaf Youth
Section (WFDYS) generalförsamling

16-17 juli i Durban, Sydafrika
Två svenska deltagare: Jenny Nilsson och
Henrik Sundqvist var med på WFDYS årsmöte.
Det kom ca 50 ungdomar från 29 länder till
årsmötet. WFDYS är en sektion under WFD och
ordnar olika lägrar för världens döva barn
och ungdomar i olika åldrar. SDU:s motioner
som innehöll olika förslag på hur WFDYS ska
organisera sig och olika idéer på vad WFDYS
kan arbeta för. Alla SDU:s motioner röstades
igenom så nu ska WFDYS till exempel starta
arbetsgrupper under WFDYS där ungdomar
från hela världen kan ställa upp och arbeta
för WFDYS i olika områden, vara mer aktiva
kring mänskliga rättigheter och bygga
upp kontakter med andra internationella
ungdomsorganisationer. WFDYS utmärkelse
gavs till Italiens ungdomsförbund för sitt arbete
med media, enorma ungdomsfestivaler för
italienska ungdomar. Italien ska arrangera
WFDYS junior läger 2013. USA ska ordna WFDYS
barnläger 2014 och nästa ungdomsläger blir av
i Turkiet 2015 innan kongressen. Jenny från SDU
blev vald som WFDYS:s nya ordförande för de
kommande fyra åren.
Jenny Nilsson och Henrik Sundqvist deltog även
under WFD:s kongress, den 18-24 juli.

LSU:s EU representant på EU
ungdomskonferens

1-4 mars, Budapest i Ungern.
Jenny Nilsson deltog i sin sista konferens i
hennes 18 månaders EU uppdrag hos LSU. EU
ungdomskonferensen i Ungern kom överens om
ungdomskonferensernas rekommendationer
till ministerrådet som ett resultat av den
strukturella dialogen med unga på EU nivå.

Statspartsmöte FN:s konvention
om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

7-9 september, New York i USA
Jenny Nilsson från SDU representerade
via Nätverket Unga för Tillgänglighet
deltog på det fjärde statspartsmötet om
konventionen för rättigheter för personer
med funktionsnedsättning (CRPD). Från
Sverige deltog ca 20 personer, däribland
representanter för Socialdepartementet,
UD, myndigheter, frivilligorganisationer och
Riksdagen Barn och äldreminister Maria
Larsson ledde delegationen. Sverige spelade
en central roll genom sin ordföranderoll på
konferensen, som sträcker sig tom nästa
år. Årets övergripande tema var ”Enabling
development – realising the CRPD through
employment, participation and cooperation”.

LSU:s FN representant på FN:s
generalförsamling

Gamla och nya WFDYS styrelsemedlemmar
2007-2011 och 2011-2015
WFDYS Styrelse 2011-2015
Under hösten har Jenny Nilsson, som WFDYS
ordförande, bland annat representerat WFDYS
till UNESCO Youth Forum där Jenny arbetade
tillsammans med ungdomsdelegaterna från
hela världen på rekommendationer som ska
tas till UNESCO generalförsamling. Jenny har
också representerat WFDYS till EUDY årsmöte
i Madrid. WFDYS styrelsen hade sitt första
styrelsemöte i Ål folkhögskola i Norge där det
planerades för de kommande fyra åren. Efter
styrelsemötet hade WFD konferens med EUD
om teckenspråket som ett hotat språk där
WFDYS höll en anförande om vikten av att ha
samarbete med ungdomsorganisationer för att
säkra tillgången till teckenspråk.

Internationellt

3-14 oktober, New York, USA.
Den 4 oktober, talade Malin Johansson
i FN:s generalförsamlings tredje utskott,
som representant för 76 svenska
ungdomsorganisationer. Hon tog upp ungas
delaktighet, unga med funktionsnedsättning
och efterlyste ett stopp på diskriminering
av funktionsnedsatta personer, liksom av
diskriminering överhuvudtaget i sitt tal.
Under två veckor i början av oktober deltog
Malin även i tredje utskottets möten och
förhandlingar. Tredje utskottet behandlar
sociala, humanitära och kulturella frågor.
Bland annat handlar det om frågor som
rör ungdomar, barn samt människor med
funktionsnedsättning. 28 ungdomsdeltager från
24 länder deltog på UNGA.
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Övrig verksamhet
Teckenspråksstudier - seminarium

15 januari, Stockholms Universitet
”Är teckenspråkets framtid hotad? Om
minskat intresse för teckenspråksstudier på
universitetet” Seminarium genomfördes i
samverkan mellan Stockholms Universitet, SDUR
och SDU.

Dövas Dag

18-20 september, Malmö
SDU var med på Dövas Dag i Malmö. Temat
för helgen var ”Stolt döv!” och helgen inleddes
med ombudskonferensen där vi deltog och
lyssnade på föreläsningar av Joseph Murray
om Deaf Gain och av Markku Jokinen, om
bland annat processen i FN och därefter var
det en debatt mellan dem om dövas situation
runt omkring världen.

35 personer och sju personer från universitetet
deltog på seminariet. Vår moderator Paulina
Wlostowski ledde seminarium.
Personer från Teckenspråksavdelningen
presenterade om olika kurser,
teckenspråkslexikon och forskning om barns
teckenspråk. Även en annan avdelning för
svenska som andraspråk för döva, berättade
om Svenska som andra språk för döva.
Vi hade gruppdiskussioner bland annat
om varför det är få/ingen sökande till
teckenspråk samt hur deltagarna upplevde
teckenspråk som ämne i grund- och
gymnasieskolan. Det gav ny inspiration till
åhörarna och båda avdelningar fick bra
synpunkter och funderingar om att förbättra
sin marknadsföring och information om deras
kurser och verksamhet genom t ex sociala
medier.

Teckenspråkets Dag

14 maj, Stockholm
SDU:s representanter Henrik Sundqvist, Jenny
Nilsson, Robert Näsman och Charlotta
Sjölander presenterade sig på Sergel Torget i
Stockholm.
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Vi höll även en workshop med temat ”Har
ungdomar makten att förändra världen?” där
vi berättade lite kort om olika förändringar
som gjorts av ungdomarna själva och typiska
tecken för olika generationer för att sedan låta
deltagarna diskutera. Det blev väldigt bra och
inspirerande diskussioner.
Jenny Nilsson, Florian Tirnovan, Henrik
Sundqvist, Charlotta Sjölander, Robert Näsman,
Isabella Hagnell och Nicholas Winberg

övrig verksamhet
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SLUTORD
Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse vill rikta ett stort tack till alla som under året, på olika sätt, gjort
insatser för ungdomsförbundet.
SDU vill tacka SDR:s Testaments- och donationsstiftelse och Arvsfonden för det stöd som vi fått till
projektverksamheten.
Vi vill tacka våra bidragsgivare som gör det möjligt att genomföra vår lägerverksamhet för alla
teckenspråkiga döva, hörselskadade och hörande.
Tack till följande fonder:
Folke Bernadotte Minnesfond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Petrus och Augsta Hedlunds stiftelse, Prins
Carl Gustafs stiftelse, Radiohjälpen, Stiftelsen Clara Lachmann, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas
minnesfond, Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och Stiftelsen
Tysta skolan.
Många har på olika sätt bidragit till att verksamheten hållits igång och utvecklats mot nya möjligheter.
Det är härligt med alla ungdomar, och äldre, som har vår verksamhet samt organisation inom sitt hjärta
och vill vara med och stödja SDU.
Ett stort tack till SDR, för ett mycket gott samarbete i frågor kring barn och ungdomar och för det stöd
riksförbundet givit SDU på olika sätt.
Stockholm den 12 februari 2012

Henrik Sundqvist
Förbundsordförande

Jenny Nilsson
Styrelseledamot

Robert Näsman
Styrelseledamot

Nicholas Winberg
Styrelseledamot

Charlotta Sjölander
Styrelseledamot

Florian Tirnovan
Styrelseledamot

Isabella Hagnell
Styrelseledamot
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Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Förmansvägen 2, 6 tr
117 43 Stockholm
E-post: sdu@sdrf.se
Hemsida: www.s-d-u.se
Blogg: www.s-d-u.se/blogg
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