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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
Det gånga året, 2010, har varit ett år av intensivt arbete, engagemang och höga ambitioner inom
förbundet. Förutom det dagliga arbetet har vi i likhet med tidigare år fokuserat på arbetet inom det
intressepolitiska området. Genom vårt deltagande i olika projekt, inlämnade remissvar och egna
förslag har vi kunnat göra oss hörda och påverkat politiker och beslutsfattare. Detta arbete är
mycket viktigt och vi fortsätter vårt arbete på den inslagna vägen. Som jag brukar säga; syns vi inte
så finns vi inte. Här nedan ger jag ett axplock av vad vi gjort under året;
Almedalsveckan är en politikervecka som arrangeras i Visby på Gotland varje sommar. Där hade vi
en stor möjlighet att informera och påverka politiker och makthavare. Vi anser att vårt deltagande
där var av stort värde. Vi samarbetade med sex olika organisationer och med ”Språk för alla, eller
hur?” som slogan genomförde vi en informationskampanj på plats.
Under året påbörjades utredningen om en flexibel specialskola och Skolinspektionens riktade
tillsyn av specialskolan. Vi följde upp utredningen och tillsynen med stort intresse och har i
samråd med sex andra organisationer tagit ställning och gett vår syn i frågan om den framtida
skolan för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Vår uppfattning har vi delgivit
utbildningsdepartementet. Vi har även ställt oss bakom uppropet ”Typiskt Svenskt!” och vilket är ett
ställningstagande för ökad jämlikhet och mångfald!
SDU inbjöds och deltog i World Child and Youth Forum i november på Stockholms Slott med svenska
kungafamiljen närvarande. Vi var en bland många andra inbjudna ungdomsorganisationer.
SDU har i samarbete med Nätverket Unga för tillgänglighet JO-anmält Valmyndigheten efter
resultat av vår vallokalundersökning, som visade bristen på tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning.
Projektet Unga Tyst Teater som vi SDU varit en del av har efter 3 år avslutas med lyckat resultat. SDU
gav Unga Tyst Teater, under deras finalfest den 2 december, en stjärna i rymden som vi döpt till en
av deras verksamheter, OPEN SIGN, då vi ansåg att projektet hade skapat flera nya stjärnor som nu
har en ledstjärna att följa efter.
Vi har påbörjat en medlemsvärvning, som vi hoppas ger resultat de kommande åren!
Jenny Ek, vår ombudsman som varit föräldraledig, ersattes av Sven-Emil Karmgård fram till februari
och sen därefter av Robert Näsman till och med juli.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till samtliga personer som varit med och bidragit under det
gångna verksamhetsåret! Styrelsen, kanslipersonal, arbetsgrupper, lägerpersonal samt alla våra
medlemmar – utan ert arbete, era förslag, era idéer, er kritik både positiv och negativ, kommer vi
inte att utvecklas.
Stort tack för ert engagemang!

Henrik Sundqvist
Förbundsordförande

Inledning
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Om SDU

SDU:s ändamål

SDU bildades den 15 oktober 1977 i Örebro
under namnet Sveriges Dövas Ungdomsråd och
låg då under Sveriges Dövas Riksförbund. Den
1 juli 1994 blev SDU en självständig organisation
och ändrade namnet till Sveriges Dövas
Ungdomsförbund.

att

främja vård, fostran och utbildning av
barn och ungdomar,

att

verka för dövas rätt till teckenspråk,

att

tillvarata medlemmarnas dövpolitiska
intressen,

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 utövar central verksamhet för medlemmar
mellan 7-30 år.
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 2010 – 671 (889)
År 2009 – 571 (899)
År 2008 – 603 (947)

Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

Lokala
ungdomsorganisationer
Aktiva lokala ungdomsorganisationer
som är anslutna till SDU och har lämnat in
verksamhetsberättelser för år 2009:

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
november 1994 -
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• Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
• Stockholms Dövas Ungdomsråd, (SDUR)
• Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg (UF
Viljan)
• Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)
I november hade Göteborgs Teckenspråkiga
Ungdomar (GTU) sitt årsmöte och är därmed
inte vilande längre.

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/Örebro
Ledamöter:
Kristofer Carlsson, Stockholm
Johanna Treffenberg, Örebro
Jenny Nilsson, Örebro/Stockholm
Jonny Dufvenberg, Örebro
Jerry Harrysson, Göteborg/Leksand
Julia Kankkonen, 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)
Styrelsen har haft fem styrelsemöten efter
förbundsstämman, därav ett konstituerande,
tre ordinarie och ett extra. 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.

Övre raden från vänster: Jerry Harrysson,
Kristofer Carlsson och Julia Kankkonen
Nedre raden från vänster: Jonny Dufvenberg,
Johanna Treffenberg, Jenny Nilsson och Henrik
Sundqvist
Arbetsutskottet före förbundsstämman:
Ordförande: Henrik Sundqvist
Vice ordförande: Julia Kankkonen
Ledamot: Johanna Treffenberg
Suppleant: Jerry Harrysson
Arbetsutskottet har inte haft något möte före
förbundsstämman.

Organisation

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: Julia Kankkonen
Ledamot: Nicholas Winberg
Suppleant: Florian Tirnovan
Arbetsutskottet har haft ett möte efter
förbundsstämman.
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Ansvarsområden efter förbundsstämman

Alla i förbundsstyrelsen har gemensamt ansvar
för:
Verksamhetsplanen
Verksamhetsberättelsen
Intressepolitiska frågor
Henrik Sundqvist
Förbundsordförande
Arbetsledare
Firmatecknare
AU
Sociala frågor
Medlemshantering
Samrådsgrupp SDU+SDR
SDR:s styrelsemöte(1)
OG, Ordförandegruppens träff (1)
DNUR – Dövas Nordiska Ungdomsråd
Ungdomsstyrelsen
UH
LSU
Kontaktperson för Skånes Dövas Ungdomsklubb
Julia Kankkonen
Vice förbundsordförande
Vice arbetsledare
Firmatecknare
AU
Organisationsfrågor
Kommunikation
Lägergruppen
Unga informatörer
Samrådsgrupp SDU+SDR
SDR:s styrelsemöte(2)
OG, Ordförandegruppens träff (2)
Västanviks folkhögskolas styrelse
Nicholas Winberg
Ekonomiansvarig
Firmatecknare
AU
Arbetsmarknadsfrågor
Kommunikation
Barnplantorna
Kontaktperson för UF Viljan
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Florian Tirnovan
Ledamot
AU suppleant
Utbildningsfrågor
Kommunikation
DNUR – Dövas Nordiska Ungdomsråd
RGD/RGH:s informations- och dialogmöten
DBU /FSDB
Kontaktperson för Örebro Dövas Ungdomsklubb
Jerry Harrysson
Ledamot
Kulturfrågor
Lägergruppen
Teaterhögskolan
Unga Tyst Teater
DHB
Kontaktperson för Göteborgs Teckenspråkiga
Ungdomar
Robert Näsman
Ledamot
Tillgänglighetsfrågor
Kommunikation
Bildtelefoni.net /Flexitext
SDI
SPSM
TÖI:s samrådsmöten
Jenny Nilsson
Ledamot
Internationella frågor
Internationella gruppen
Våra rättigheter - grupp (diskriminering,
tillgänglighet, FN konventionen)
Nätverket Unga för tillgänglighet
SHIA
HSO
Kontaktperson för Stockholms Dövas
Ungdomsråd

(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 fyra anställda personer
under året, varav två som vikarierande
ombudsman.
Jenny Ek
Ombudman
Föräldraledig t.o.m. 25 juni

Adjungerade tjänstemän:

Adjungerade vid styrelse- och AUsammanträden har varit SDU:s tjänstemän.
Jenny Ek, Sven-Emil Karmgård, Robert Näsman
och Marika Norrgrann

Styrelsearbetet:

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

Firmatecknare:

Före förbundsstämman: Henrik Sundqvist och
Johanna Treffenberg
Efter förbundsstämman: Henrik Sundqvist, Julia
Kankkonen och Nicholas Winberg

Sven-Emil Karmgård
Vikarierande ombudsman t.o.m.
12 februari

Revisorer:
Auktoriserad revisor
Thomas Lind, Öhrlings, Coopers & Lybrand
Förtroendevald revisor
Charlotte Digerstam

Robert Näsman
Vikarierande ombudsman fr.o.m.
4 februari - t.o.m. 31 juli

Förtroendevald revisorssuppleant
Joakim Hagelin Adeby

Fortbildning

Påverkansarbete, 17 september och
Kommunikation, 8 oktober, arrangerat i
Stockholm av LSU
Jenny Ek och Marika Norrgrann
Marika Norrgrann
Administratör

Organisation
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Valberedningen

Lägergruppen

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
Maria-Sofia Modig, Stockholm

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

Lägergruppen planerade fem läger för
olika åldersgrupper mellan 9-30 år inför
sommaren. Ridläger, WFDYS barnläger,
EUDY barnläger och nordiskt ungdomsläger
genomfördes. Gruppen genomförde också
personalutbildning i Västanviks folkhögskola,
Leksand för ledarna som skulle arbeta på
lägrena under sommaren. Gruppen har haft
två möten under året och har även använt First
Class för diskussion och beslut.
Sammankallande:
Kristofer Carlsson, Stockholm (t.o.m. maj)
Ledamöter:
Elsa Brunemalm, Stockholm
Julia Kankkonen, Stockholm (fr.o.m september)
Jerry Harrysson, Göteborg (fr.o.m. september)
Jonny Dufvenberg, Örebro (t.o.m. november)

Internationella gruppen

Internationella gruppen har haft tre möten
under våren och har använt bland annat First
Class för diskussion.
Sammankallande:
Julia Kankkonen, Stockholm (fram till
förbundsstämman)
Jenny Nilsson, Stockholm (efter
förbundsstämman)

Uppifrån och ner:
Laith Foad Fathulla,
Petra Örlegård och Elsa
Brunemalm
Saknas på bilden:
Hanna Cederström

Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna inom SDU har till syfte att
underlätta styrelsens arbete och försöka
få en bredd på medbestämmandet i
verksamheten. SDU har under året haft två
ordinarie arbetsgrupper: Lägergruppen och
Internationella gruppen.
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Ledamöter:
Malin Johansson, Stockholm
Marjin de Boer, Stockholm (t.o.m. september)
Johanna Carlsson, Stockholm (t.o.m. maj)
Styrelsen diskuterar gruppens ändamål då
arbetet varit kraftlöst under en längre period
och beslutade i december att internationella
gruppen får förändrade arbetsområden.
Biståndsfrågorna läggs åt sidan för att
istället lägga fokus på det internationella
intressepolitiska arbetet, med bland annat
diskussion om SDU:s representation i DNUR,
EUDY och WFDYS.
Fr.o.m december består gruppen av Malin
Johansson, Jenny Nilsson samt SDU:s DNURrepresentanter d.v.s. Henrik Sundqvist och
Florian Tirnovan.

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:
• Dövas Nordiska Kulturfestival
Henrik Sundqvist, Johanna Treffenberg, Julia
Kankkonen, Jenny Nilsson, Sven-Emil Karmgård
och Kristofer Carlsson

Efter förbundsstämman:
• Almedalen
Henrik Sundqvist, Robert Näsman och Jenny Ek
• Dövas Dag
Julia Kankkonen, Jenny Nilsson och Florian
Tirnovan.
• Dövas Nordiska Kulturfestival
Henrik Sundqvist, Nicholas Winberg, Jenny
Nilsson och Florian Tirnovan.

• Dövstudier
Johanna Treffenberg, Julia Kankkonen och
Jenny Nilsson

• Dövstudier
Julia Kankkonen och Jenny Nilsson

• Medlemsvärvarkampanj
Julia Kankkonen och Robert Näsman

• Elevrådskurs
Julia Kankkonen, Florian Tirnovan, Henrik
Sundqvist och Jenny Ek

• Mänskliga Rättigheter
Henrik Sundqvist och Jenny Nilsson
• NUL - Nordiskt ungdomsläger
Matilda Bergman, Henrik Sundqvist, Kristofer
Carlsson och Marika Norrgrann
• SDU historia
Johanna Treffenberg och Jonny Dufvenberg
• SDU light hemsida
Kristofer Carlsson, Julia Kankkonen och Jonny
Dufvenberg
• Unga informatörer kurs
Jerry Harrysson och Julia Kankkonen
• Arbetsgrupper med anledning av motioner i
förbundsstämman 2009
Kulturgrupp - Jerry Harrysson
Mänskliga rättigheter - Jenny Nilsson
Ledarpolicy - Kristofer Carlsson
Verksamhetsrevisor - Kansliet

Organisation

• Framtidens gymnasieskola
Henrik Sundqvist och Florian Tirnovan
• Handlingsprogram 2011 – 2015
Jenny Nilsson, Henrik Sundqvist och Jenny Ek
• Hemsida
Julia Kankkonen, Florian Tirnovan, Robert
Näsman, Nicholas Winberg, Jenny Ek och
Marika Norrgrann
• Kommunikation
Julia Kankkonen, Florian Tirnovan, Robert
Näsman, Nicholas Winberg, Jenny Ek och
Marika Norrgrann
• Konferens för ungdomsklubbar
Jerry Harrysson och Julia Kankkonen
• Mänskliga Rättigheter
Henrik Sundqvist och Jenny Nilsson
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Intressepolitik
Vårt intressepolitiska arbete under året har
främst berört skolan, tolktjänstutredningen,
kultur och tillgänglighet i vallokaler. 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 hänt saker som
kommer att skrivas in i dövhistoria, nämligen
bl a beslutet om flytten av Manillaskolan. Det
är bara en av flera saker som indikerar på
att vi, även under nästkommande år, måste
ge oss in på okänt territorium och diskutera
skolformerna och den framtida skolan för döva
och hörselskadade. Men vi är tillsammans med
andra organisationer eniga – det behövs en
förändring och den framtida skolan för döva
och hörselskadade ska präglas av teckenspråk!

Almedalen

Vårt deltagande i Almedalen 2010 kan
sammanfattas till en stor succé. Vi har genom
det nära samarbetet med DHB, FSDB, DBU,
VIS, UH och Riksteatern Open Sign lyckats
synliggöra vår gemensamma slogan ”Språk
för alla, eller hur?” i flera olika sammanhang.
Förutom att vi har fått uppmärksamhet i
Sveriges Radio, SVT och TV4 blev vi dessutom
utsedda till årets Almedarling av makthavarna.
nu och blev korade till Almedalens snyggaste
T-shirt. Vi har deltagit i flera olika seminarier och
har träffat många personer, bytt erfarenheter
samt byggt ut vårt nätverk för vårt kommande
arbete framöver. Några av höjdpunkterna var
att samtliga partipolitiska ungdomsförbund
uppmärksammats på att teckenspråk inte
räknas till meritpoängsgrundande språk
på gymnasieskolan för hörande och alla
har mer eller mindre uttryckt att det är
ogenomtänkt fattat beslut. Integrations- och
jämställdhetsminister Nyamko Sabuni lovade
att gräva vidare i frågan om de få timmar
som ingår i TUFF för föräldrar till döva och
hörselskadade barn.
Henrik Sundqvist, Isabella Hagnell, Robert
Näsman, Jenny Ek och Nicholas Winberg
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Almedalen
Från vänster: Henrik Sundqvist, Isabella Hagnell,
Robert Näsman, Jenny Ek och Nicholas Winberg

Skolan

Skolinspektionens riktade tillsyn av
specialskolan

Skolinspektionen har under året sammankallat
berörda organisationer för information och få
synpunkter på hur en bedömningsmall för en
riktad tillsyn av specialskolorna bör utformas.
Vi framförde bl a att skolans teckenspråksmiljö,
lärarnas behärskning av teckenspråk och
ämneskompetens är A och O i skolan. Under
hösten påbörjades tillsynen och besluten
redovisas under våren 2011.
Skolinspektionen
15 juni, Stockholm
Henrik Sundqvist
26 oktober, Stockholm
Jenny Ek

Intressepolitik
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Flexibel utbildning för elever som tillhör
specialskolans målgrupp

Regeringen har tillsatt en utredning som
syftar till att se över hur styrningen av
specialskolan kan förändras för att möjliggöra
ökad samverkan med grund- och särskolan.
Utredningen ska också i sitt förslag lyfta hur
staten kan sprida sin kompetens till skolor som
bedrivs av annan huvudman. I december
deltog vi på ett seminarium som utredningen
ordnade för att se om skolplikten i specialskolan
kan ändras för att underlätta den flexibilitet för
de elever som behöver ta del av verksamheter
i två skilda skolformer. Här argumenterade vi
för att specialskolan ska vara på nio år, med
möjlighet till ett tionde år om eleven i fråga
inte uppnått målen. Utredningens förslag ska
redovisas i mars 2011. I december tillkännagavs
det dock att utredningen fått tilläggsdirektiv
för att även se över ansvarsfördelningen och
finansieringen av gymnasieutbildningen, vilket
ska redovisas i mars 2012.
Seminarium med utredningen
16 juni, Stockholm
Henrik Sundqvist
Uppvaktning av utredningen
3 november, Stockholm
Jenny Ek
Seminarium om skolplikten i specialskolan
1 december, Stockholm
Jenny Ek

Ställningstagande

Vi har tillsammans med en rad andra
organisationer gjort ett gemensamt
ställningstagande där vi menar att dagens
specialskola inte är en likvärdig skola jämfört
med grundskolan. Vi tycker att det inte är
acceptabelt att specialskolorna alltmer
tar in s k deltidselever för att de ska få
teckenspråk. SPSM och specialskolorna har
idag låga måluppfyllelser och lever inte upp
till de krav vi har. Bakom ställningstagandet
står följande organisationer; Sveriges Dövas
Ungdomsförbund (SDU), Sveriges Dövas
Riksförbund (SDR), Unga Hörselskadade
(UH), Hörselskadades Riksförbund (HRF),
Dövblind Ungdom (DBU), Förbundet Sveriges
Dövblinda (FSDB) och Riksförbundet för döva,
hörselskadade och språkstörda barn (DHB). I
november uppvaktades utredningen Flexibel

intressepolitik

utbildning och i december uppvaktade
vi statssekreteraren Bertil Östberg på
Utbildningsdepartementet där vi presenterade
vårt ställningstagande.

Övriga representationer om skolan
Intresseorganisationer, angående meritpoäng
24 maj, Scandic Blu, Arlanda
Henrik Sundqvist och Robert Näsman
Utbildningsdepartementet, möte om
regeringens förslag till ny skollag
17 juni, Stockholm
Florian Tirnovan
Morgondagens Manilla, informationsmöte
2 september, Stockholm
Jenny Ek
Debattafton på om Manillaskolans flytt
29 september, Dövas Hus, Stockholm
Julia Kankkonen och Henrik Sundqvist

Tolktjänstutredningen

Utredningen Tolktjänst för döva och
hörselskadade påbörjade sitt arbete i
september, under ledning av Greger Bååth
och ska presentera sitt resultat i november
2011. Utredningen ska kartlägga och
analysera hur tolksystemet fungerar 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 bl a
brukarrådsrepresentanter från runt om i Sverige
följer utredningens arbete och diskuterar
förslag på hur tolktjänsten bör utformas.
Tolktjänstutredningens referensgrupp
14 december, Stockholm
Julia Kankkonen
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Kultur

Textade biofilmer

Norska kulturdepartementet har lovat att
alla norska filmer ska vara textade från
och med 2011. Måndagen den 18 oktober
satte sig statssekreteraren från norska
kulturdepartementet Lotte Grep Knutsen
i biosalongen och fick uppleva hur det är
att gå på bio som hörselskadad, vilket 700
000 personer är i Norge. Hon viskade under
filmvisningen: – Jeg hører nesten ingenting. Jeg
får ikke med meg noen detaljer og veldig lite
av samtalene.
SDU har tillsammans med andra
hörselorganisationerna i Sverige har sedan
ett antal år jobbat för att få biofilmerna
textade i Sverige. Idag textas bara ca 10 av
30 svenska filmer varje år vilket resulteras i 1-2
textade kopior som visas runt i hela Sverige
under varierande och begränsade perioder.
Den främsta anledningen till det begränsade
utbudet av textade biofilmer uppges vara att
visningarna med de textade versionerna ofta
går med ekonomisk förlust.
Döva och hörselskadade i Sverige vill ha
möjligheten att se textade svenska biofilmer när
vi vill och kan, för det är faktiskt det som kallas
tillgänglighet. Därför tog SDU initiativet att i
samverkan med Unga Hörselskadade påbörja
en namninsamling där alla som skrivit på
kräver att Kulturdepartementet i Sverige avger
ett liknande löfte som i Norge, så att svenska
biofilmer alltid ska visas med text.
Svenska Filminstitutet, möte om textade
biofilmer
17 februari, Stockholm
Henrik Sundqvist och Robert Näsman
7 september, Stockholm
Jenny Ek och Robert Näsman

Lobbyturné

SDU har åkt med Unga Tyst Teater (UTT) och
Örebro Teckenspråkiga Kulturskolas (TSPKS)
lobbyturné i syfte att uppmärksamma behovet
av kultur på teckenspråk. Vi fick chansen till att
träffa lokalpolitiker, pedagoger, företrädare för
skolor, och andra beslutfattare för att diskutera
om möjligheterna till att främja en utveckling
av teckenspråkig kultur i städer där våra
dövskolor finns. Det ser lovande ut, de som fått
chansen att ta del av UTT/TSPKS presentationer
har verkat bli berörda av och införstådda hur
lite kultur vi teckenspråkiga får.
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Lobbyturné med Teckenspråkig kulturskola och
Unga Tyst Teater
13 april, Vänersborg, 14 april, Göteborg,
19 april, Härnösand och 20 maj, Lund
Robert Näsman
7 oktober Stockholm
Jenny Ek

Övriga representationer om kultur
Tyst Teater Nattgäster
14 april, Stockholm
Henrik Sundqvist
Teckenspråkiga kulturskolans referensgrupp
15 april och 3 september, Örebro
Jonny Dufvenberg och Henrik Sundqvist
Möte med Teckenspråkig kulturskola
12 oktober, Örebro
Henrik Sundqvist
Röster att räkna med; Public Service möter
handikapprörelsen
22 oktober, SVT-huset, Stockholm
Nicholas Winberg

Tillgängliga vallokaler

Nätverket Unga för tillgänglighet har
bl a uppmärksammat den bristande
tillgängligheten i vallokalerna genom att låta
folk kolla tillgängligheten i just deras vallokal
med hjälp av en checklista. Denna lista tar upp
svårigheter som personer med olika typer av
funktionsnedsättningar kan stöta på. Resultatet,
som baseras på hela 77 granskade vallokaler,
är nedslående och visade att bland annat var
fjärde undersökt vallokal inte var tillgänglig för
rullstolsburna personer, i 90% av vallokalerna
fanns det ingen information på teckenspråk
och i 97% av vallokalerna fanns det inte
punktskrift för personer med synnedsättning.
Nätverket JO-anmälde Valmyndigheten
för den bristande tillgängligheten och
anmälan avskrevs, dock har en dialog med
Valmyndigheten inletts för att förbättra
tillgängligheten.

intressepolitik
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Intressepolitik med
andra organisationer
Nätverket Unga för Tillgänglighet

Nätverket är en informell sammanslutning
av flera ungdomsorganisationer för personer
med funktionsnedsättningar. Nätverket träffas
ungefär en gång i månaden och diskuterar
gemensamma intressepolitiska frågor med
främst tillgänglighet som gemensam nämnare.
Jenny Nilsson och Jenny Ek

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.
Jenny Nilsson och Jenny Ek

Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM)

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 inte haft något möte
under det här året.

SDU har under året deltagit i sammanträden
med SPSM:s nationella skolråd för att diskutera
de olika frågor som rör skolorna i Sverige.
Ledamöterna i skolrådet är permanenta och
väljs av sina respektive organisationer.
Jenny Ek

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.
Henrik Sundqvist, Robert Näsman och Jenny Ek

intressepolitik med andra organisationer
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Övrig representation
Isländska dövföreningens 50 årsjubileum i
samband med DNUR möte
11-14 februari, Island
Julia Kankkonen och Henrik Sundqvist
Konferens om villkoren på arbetsmarknaden
för personer med funktionsnedsättning
23 februari, Regeringskansliet, Stockholm
Henrik Sundqvist

Konferens om ny förordning om statsbidrag till
ungdomsorganisationer
16 november, Stockholm
Jenny Ek
Mingel hos HRF om biståndsarbete i Bolivia
18 november, Stockholm
Henrik Sundqvist och Jenny Nilsson
World Child and Youth Forum (WCYF)
19 november, Stockholms Slott
Henrik Sundqvist

Konferens om svenskt teckenspråk som en
demokratifråga
11 mars, Örebro
Henrik Sundqvist

GTU:s årsmöte
26 november, Göteborg
Henrik Sundqvist och Jerry Harrysson

DHB:s årsmöte
13 mars, Örebro
Johanna Treffenberg

ABF nätverksträff
2 december, ABF huset, Stockholm
Henrik Sundqvist

SDR:s IT konferens
13 mars, Stockholm
Henrik Sundqvist

DHB:s Öppet hus
15 december, Örebro
Henrik Sundqvist

Göteborgs Föräldrardag och skolmästerskap
27 mars, Kannebäckskolan
Jerry Harrysson
UFV:s årsmöte
30 mars, Vänersborg
Henrik Sundqvist
SDR & SDI, angående beslut av nedläggning av
skolmästerskap
1 juni, Stockholm
Henrik Sundqvist
Mingel hos Unga Synskadade om
funktionshinderskunskap
22 juni, Stockholm
Henrik Sundqvist och Florian Tirnovan
Nordisk CI-konferens
4-5 oktober, Wallenberg konferens, Göteborg
Nicholas Winberg
ÖDU:s allmänmöte och extra årsmöte
21 oktober, Örebro
Henrik Sundqvist
Frukostseminarium om medborgarinitiativ i EU
15 november, Stockholm
Jenny Ek
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Projekt
Arbetsmarknaden för döva och
hörselskadade

Projektet drivs av Dövas Förening i Örebro
tillsammans med Stiftelsen Activa, Sveriges
Dövas Ungdomsförbund och Örebro Dövas
Ungdomsklubb. 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.
Arbetsmarknadsprojektet, referensgrupp
4 mars och 24 november, Örebro
Henrik Sundqvist
Arbetsmarknadsprojektet, styrgrupp
4 mars, Örebro
Jonny Dufvenberg
21 maj, 5 september och 26 november, Örebro
Henrik Sundqvist

Döv? Ja visst!

SDU beviljades under året medel för att
genomföra projektet Döv? Ja visst! från SDR:s
Testament- 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. Vi vill även
synliggöra döva ute i samhället och göra
samhället mer medvetna om oss. Men då vi
inte fick så mycket pengar som vi ansökte om
har vi fått revidera projektplanen och därför
valt att fokusera på synliggörande av döva i
samhället och göra samhället mer medvetna
om oss.
SDU har deltagit i Tillgänglighetsmarschen
med cirka 40 döva ungdomar. Vi fick gå
längst fram i marschen så att vi skulle kunna
se teckenspråkstolkarna. Det innebar att
många lade märke till oss. Efter marschen höll
bland andra EU-minister Birgitta Olsson och
Vänsterpartiets ledare Lars Ohly tal. Projektet
fortsätter sitt arbete under och avslutas 2011.
Tillgänglighetsmarschen
29 maj, Stockholm
Jenny Nilsson och Julia Kankkonen

Tillgänglighet genom Teckenspråk

Tillgänglighetsmarschen, 29 maj i Stockholm

SDR tillsammans med SDU fick beviljat
projektmedel av arvsfonden till tvåårigt
projekt med start 1 augusti 2010. Syftet
med projektet är att dövföreningar,
ungdomsklubbar, medlemmar och andra
döva och hörselskadade ska få kunskap om
FN-konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och dess innehåll.
Att kunna tolka artiklarna och använda dessa
i intressepolitiska arbetet på lokalt och regionalt
nivå. Första halvåret inriktades på planering
och rekrytering av projektmedarbetare.
Information om projektet har getts ut på
riksgymnasiet för döva i Örebro och på Dövas
Dag i Jönköping. Åsa Henningsson är tillsatt
som projektledare från 1 augusti och regionala
projektledare som är fyra till antalet och
är fördelade geografiskt. SDU har en plats i
projektets styrgrupp.
Tillgänglighet genom teckenspråk,
styrgruppsmöte
8 september, Stockholm
Jenny Ek

Projekt
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Unga Tyst Teater

Projektet Unga Tyst Teater som finansierats av
Allmänna Arvsfonden har under åren 20082010 gett unga döva personer möjlighet att
utöva kultur på sina egna villkor. Vi har skapat
en grund som kommer att bli framtidens
plattform för döva scenkonstutövare,
arrangörer och publik. Open Sign är ett tydligt
exempel på ett delprojekt i Unga Tyst Teaters
anda både politiskt och identitetsmässigt. Vi
är stolta och glada över allt som hänt, alla
människor vi träffat och de många viktiga
förändringar vi skapat. Nu införlivas arbetet i
löpande verksamheter runt om i landet, genom
samarbetet med Riksteatern, Sveriges Dövas
Riksförbund och Riksgymnasiet för döva och
hörselskadade i Örebro, precis så som tanken
var från början. SDU har därför tagit på sig
ansvaret för att:
• uppmuntra och följa upp de lokala
ungdomsklubbarnas arbete med
kulturgrupper och kulturskoleverksamhet för
sina medlemmar, genom att bl a erbjuda
mötesplats och uppvisning i samband med
Dövas Dag.
• erbjuda och arrangera lägerverksamhet
med inriktade kulturteman för sina
medlemmar, där de får möta professionella
kulturmänniskor.
• inom det intressepolitiska arbetet bevaka
och verka för ett gott kulturliv för unga
teckenspråkiga i Sverige.
Unga Tyst Teater, styrgruppsmöte
17 februari, Stockholm
Robert Näsman
31 augusti, 13 oktober, 10 november och 14
december, Stockholm
Jenny Ek
Unga Tyst Teaters finalfest
2 december, Stockholm
Henrik Sundqvist, Jenny Nilsson, Nicholas
Winberg, Robert Näsman, Florian Tirnovan och
Jenny Ek

Konferensverksamhet
SDU:s förbundsstämma

På Frostavallen utanför Höör den 23-25 april
deltog ca 32 deltagare på stämman inkl.
ombud, styrelsen, arbetsgrupper, gäster
och mötesfunktionärer. Elva ombud från tre
ungdomsklubbar deltog i förbundsstämman
som hade Eva Norberg som mötesordförande
och Kenny Åkesson som mötessekreterare.
Förbundsstämman började på
lördagsmorgonen med att behandla
verksamhetsberättelsen snabbt tills stämman
kom fram till propositionen om ändring av den
nuvarande alkoholpolicyn från 1999. Den var
omdiskuterad då och likaväl blev det en het
potatis den här gången. Styrelsens proposition
om ändring av policyn röstades ner av
stämmans ombudsmän efter mycket om och
men bland ungdomarna.

Från vänster: Henrik Sundqvist med
mötesfunktionärer Eva Norberg och Kenny
Åkesson
Styrelsen höll ett informationsföredrag om
vad som komma skall. Bland annat avslöjade
styrelsen om Medlemsvärvningskampanjen
2010. Den klubb som rekryterat flest nya
medlemmar belönas med 10 000 kronor och
det gillades stort av stämmodeltagarna.
Det blir en morot för dem att rekrytera
medlemmar och det är ju precis vad SDU och
ungdomsklubbarna behöver. Det här året
delade vi ut Utmärkelse 2010. Fredrik Lundgren
från Vänersborg fick den här utmärkelsen för
hans fantastiska insats för ungdomsföreningen
Viljan och ungdomsgården Hörnet. Tyvärr
kunde Fredrik inte ta emot priset eftersom han
inte var närvarande.
Stämman rundades av med val av den
nya styrelsen. Henrik Sundqvist omvaldes
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som ordförande för ytterligare ett år, följt
av fyllnadsvalen på ett år; Julia Kankkonen
och Jerry Harrysson. Även blev det tre nyval:
Nicholas Winberg, Florian Tirnovan och Robert
Näsman. Jenny Nilsson sitter kvar på sitt
mandat ett år till enligt förbundsstämman förra
året.
Senare mot kvällen blev det aktiviteter såsom
24 Karat och Vem kan slå SDU. Det blev
mycket skratt och svett bland deltagarna, det
var en toppen kväll förstod vi! Gamla SDUstyrelsen vann stort mot stämmodeltagarna,
men nog var det ändå svettigt för styrelsen!

SDU:s extra förbundsstämma
den 22 maj i DUKiS, Stockholm

Efter begäran från några lokala
ungdomsklubbar om en extra förbundsstämma
genomfördes den i Stockholm med fokus
på alkoholpolicyn. Tio ombud från tre
ungdomsklubbar var på DUKiS där SDUR erbjöd
oss att låna lokalen.
Mötesordförande
Sven-Emil Karmgård
ledde extra
förbundsstämma och
Therese Rollvén var
mötessekreterare.
Vid extra
förbundsstämman
var mötesklubban en
turkos plastmugg.

På söndagen samlades alla i konferenssalen
för diskussion om förbundet ska genomgå ett
namnbyte: Sveriges Dövas Ungdomsförbund
(SDU) till Unga Döva (UD). Efter att ha diskuterat
frågan i tre olika grupper, verkade flertalet vara
överens om att ha kvar namnet Sveriges Dövas
Ungdomsförbund. I workshopsgrupperna
lyftes flera åsikter och nya namnförslag fram.
Det är ingen brist på kreativitet här bland
medlemmarna!

Det blev en livlig diskussion mellan
ombudsmännen och styrelsen med
propositionen som grund, främst om hur
man ska tolka policyn och några lämnade
synpunkter på det nya förslaget. Slutligen kom
alla överens om att anta förslaget från SDUR
som hade styrelsens proposition som grund,
förutom en ändring i texten.

Efter stämman hade förbundsordförande
Henrik Sundqvist chansen att dela ut priset
SDU:s Utmärkelse till Fredrik Lundgren för hans
insats i UF Viljan.
SDU:s välkända tradition med olika saker som
symbol för mötesklubba var i år ballonger.

konferensverksamhet

~ 17 ~

~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund ~ Verksamhetsberättelse 2010 ~

Kursverksamhet
Kurs för Unga informatörer

SDU:s Unga Informatörer har deltagit i en
tre-stegskurs i Västanviks folkhögskola. Första
kursen gick av stapeln den 21-24 januari med
13 deltagare, andra 11-14 februari med 7
deltagare och tredje kursen den 18-21 mars
med 9 deltagare. Under kursen togs följande
innehåll upp: Informatör – vad innebär det?,
Dövrörelsens historia, Teckenspråk, SDU:s
historia, Mänskliga rättigheter, Deafhood,
Översättning mellan svenska och teckenspråk,
Presentationsteknik och retorik, SDU:s
intressepolitiska program, Vad är journalistik?,
Hur förbereder man sig för att möta både
landsting och kommun? och JPTT – Jakten på
total tillgänglighet.

Personalutbildning

Den traditionella personalutbildningen
genomfördes den 7-9 maj i Västanviks
folkhögskola, Leksand för blivande ledare till
sommarens läger. Totalt var vi 13 deltagare
varav två personer från Lägergruppen.
Ytterligare två personer deltog Från SVT
Teckenspråk. Kursens program var intensiv med
olika föreläsningar, däribland konflikthantering
och ledarskap med gruppövningar, första
hjälpen och hjärt- och lungräddning av Röda
Korset. Nytt ämne för personalutbildningen i
år var bemötande av HBT (= homosexuella,
bisexuella och transpersoner) som förelästes
av Jörgen Florin, RFSL Regnbågen. Alla
kursdeltagarna blev mycket inspirerade.

Meningen med att starta en sådan kurs
för unga är att de får kunskaper hur man
kan informera för andra som inte känner till
teckenspråk och dövkultur. Efter dessa tre
kurser bildade vi en grupp som vi döpte till
”Unga Informatörer”.
Kursdeltagarna på Personalutbildningen i
Leksand

Elevrådskurs

Deltagare från den första kurstegen
Övre raden från vänster: Julia Kankkonen,
Nicholas Winberg, Charlotta Sjölander, Jenny
Nilsson, kursvärd Eva Norberg, Jerry Harrysson,
Johanna Treffenberg, Kristofer Carlsson och
Johan Robach.
Nedre raden från vänster: Henrik Sundqvist,
Catharina Söberg, Elsa Brunemalm och
Isabella Hagnell.
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SDU var med på SPSM:s elevrådsträff på
Manillaskolan som tog hand om årets
elevrådsträff den 20-21 oktober där elva
elever från fem olika skolor (Manillaskolan,
Kristinaskolan, Östervångskolan, Vänerskolan
och Birgittaskolan) deltog. SDU höll i en
elevrådskurs för eleverna om hur man
hanterade rollen som ordförande respektive
sekreterare. Eleverna fick prova på genom
rollspel och vi hade också stora diskussioner
med eleverna kring vad de var missnöjda i
skolan. Vi gav dem tips och råd hur de ska
gå tillväga. Vi avslutade träffen med att
ge dem diplom för att ha genomgått SDU:s
elevrådskurs.
Florian Tirnovan, Julia Kankkonen och Henrik
Sundqvist

Kursverksamhet
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Lägerverksamhet
Språkresa, New Mexico, USA

Den 13-25 juni åkte sex ungdomar till New
Mexico School for the Deaf i Santa Fé i USA. Det
var den sjunde språkresa som SDU ordnade.

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. Två ledare
Robert Näsman och Johanna Karmgård följde
med från Sverige.

Ridläger

Under den 11-17 juli deltog tolv ungdomar
tillsammans med föreståndare Malin Hidborn,
två ledare Jenny Nilsson och Elin Lundström
samt praktikant Jessica Mauritzson på Leksands
ridskola i Leksand. Veckan ägnades åt ridning
och teorilektioner. I mitten av veckan åkte
de på en dagsutflykt till det uppskattade
äventyrsbadet i Borlänge. Lägret avslutades

Nordiskt Juniorläger

Juniorlägret ägde rum på Island den 23-29
juli med två svenska personer, deltagaren
Olle Nilsson och ledaren Henrik Sundqvist.
Resterande var nio deltagare från Finland
med två ledare, tre deltagare från Norge
med två ledare samt tre deltagare med fem
ledare från värdlandet Island. Veckan bjöd på

många olika saker, lekar, sevärdheter, isländsk
mat, isländsk kultur med bland annat teater.
Deltagarna delades in i tre olika grupper där
de under veckan skulle tävla mot varandra och
samla poäng genom att till exempel komma
i rätt tid, lösa speciella uppgifter tillsammans
samt framföra ett teaterstycke. Varje dag före
middagen gick samtliga till det närliggande
badhuset för bad och avkoppling i det varma
vattnet. Badhusets vatten värmdes av vatten
från de isländska källorna och en bassäng
hade en vattentemperatur på 43 grader.

med uppvisning, där föräldrarna fick vara
med på plats och se ungdomarna klara av
uppvisningen.

L ägerverksamhet
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EUDY Barnläger

Svenska gruppen bestod av deltagaren
Leila Swetlow och ledaren Johanna Karlsson
som den 22-29 juli fick uppleva det första

Nordiskt Ungdomsläger

Vi var värdland denna gång och arrangerade
ett ungdomsläger för ungdomar mellan
18 och 30 år på Västanviks Folkhögskola
i Leksand. 63 deltagare från hela Norden
deltog och stabsföreståndare var Julia
Kankkonen tillsammans med två stabsledare
Johanna Carlsson och Erdem Akan. Under
veckan bjöds det på olika aktiviteter som man
kan se från TV program som t ex Robinson
till NULison, Amazing race till NUL race,
Deaflympcis till NULympcis och Open Sign till

europeiska barnlägret i Syrakus på Sicilien,
Italien. Det var 16 deltagande länder från
Europa med totalt 36 deltagare i åldern 10 till
12 år och 32 ledare. Under veckan bjöds det på
många olika aktiviteter; bad, vandring, lekar,
föreläsning, sevärdheter och kultur. De åkte på
en dagsutflykt till Noto, gamla stan på Sicilien
därefter vattenland.

Världsbarnläger

Deltagaren Kristoffer Kold Erlandsen och
ledaren Malin Johansson för Sveriges del
i världsbarnlägret på Isla Margarita, en
naturskön ö utanför Venezuelas kust.

NUL sign. Deltagarna delades in i fem grupper
och tävlade mot varandra. Även hölls det
föreläsningar bland annat dövmedvetande.
Först var det Jan Magnström berättade om
sin barndom på Kristinaskolan på 1960-talet.
Sedan föreläste Patrik Nordell om hur
processen om dövas rättigheter kan gå till samt
visade några exemplar från andra länder i
Europa hur döva hävdat deras rättigheter. Vi
bjöd också in Lars Otterstedt, kursansvarig från
Teaterhögskolan som berättade en planerad
treårig skådespelarutbildning för döva och
hörselskadade i Stockholm till hösten 2011.

Det var WFDYS andra barnläger (det första
var i Danmark 2006) för barn i ålder 10 till 12
år. Över 60 barn från cirka 25 länder deltog
i lägret under den 1-8 augusti. Det var en
intensiv vecka för alla inblandade och
schemat var fullspäckat med tävlingar, lekar,
föreläsningar, utflykter, workshops och mycket
annat. Föreläsningarna handlade om bland
annat audism, kända döva personer i historien
och vad som är dövkultur. En dag åkte vi
till ett gammalt fort och fick höra en massa
spännande historier. Vi fick också gå högst upp
i en fyr där utsikten var otrolig.
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Internationellt
Dövas Nordiska Ungdomsråd

Fram till sommaren var Sverige ordförandeland
för DNUR, ett uppdrag som SDU haft från och
med 2006. Som ordförandeland har Sverige
en sammankallande funktion och ansvarar för
mötena. Från och med sommaren har Finland
tagit över som ordförandeland för DNUR och
Finland har anställt en nordisk sekreterare på
50% vid namn Anne Sjöroos. Hon ska arbeta
med DNUR på prov fram till februari 2011.
Under året har det varit två möten: 11-13
mars i Reykjavik, Island och 29-31 oktober,
Helsingsfors, Finland.
Reykjavik, Island, 11-13 februari
Vi fokuserade på att påbörja arbetet för en ny
hemsida för DNUR, delade ut ansvarsområden
och diskuterade innehållet. Ett seminarium
med temat Mänskliga rättigheter genomfördes
i samband med 50-årsjubileet för Islands
dövförbund.
Henrik Sundqvist och Julia Kankkonen
Helsingsfors, Finland, 29-31 oktober
Vi tog upp olika saker, bland annat ville vi
återigen se över tolksituationen i Norden och
försöka påverka så att det blir likadant för
hela Norden. Vi har också varit på besök och
uppvaktat den norska ambassaden där vi
berättade om vår verksamhet. Vi gjorde SWOTanalys tillsammans med DNR för att se över
våra gemensamma styrkor och svagheter för
att utveckla vårt samarbete. Vi filmade också
in informationsmaterial till DNUR:s hemsida.
Henrik Sundqvist och Florian Tirnovan

European Union of the Deaf Youth

Jenny Nilsson har varit ordförande för EUDY
till och med EUDY:s generalförsamling i juli
där Jenny Nilsson avslutade sin treåriga
mandatperiod. Under våren har EUDY haft
styrelsemöten i Bryssel, Madrid och Geneve. En
milstolpe har nåtts då EUDY nu fått ett kontor i
Bryssel och skrivit under samarbetsavtal med
European Union for the Deaf, EUD och World
Federation for the Deaf Youth Section, WFDYS.
Jenny Nilsson blev efter generalförsamlingen
EUDY:s hedersmedlem.

EUDY Youth General Assembly

Två representanter från SDU deltog på
EUDY:s generalförsamling den 16-18 juli i
Lausanne, Schweiz. Förutom att Jenny Nilsson
slutade som ordförande, avslutade även
Sven-Emil Karmgård sitt uppdrag i EUDY:s
revisionskommitté. Det tecknades också ett
samarbetskontrakt mellan EUDY och WFDYS.
Generalförsamlingen accepterade SDU:s
motion om att ledamöter till EUDY:s styrelse ska
väljas på tre år, växelvis två och två, medan
ordförande väljs för ett år i taget.
Henrik Sundqvist och Florian Tirnovan

LSU:s EU representant

Jenny Nilsson blev LSU:s EU representant under
en 18-månadersperiod 2010-2011. Uppdraget
innebär att Jenny Nilsson ska representera
Sveriges Ungdomsorganisationer vid de
europeiska ungdomskonferenserna. Under året
har Jenny Nilsson varit med på tre konferenser
i Jerez (Spanien) och i Gent samt Leuven

(Belgien), där Jenny Nilsson har lyft rättigheter
för personer med funktionsnedsättning och
tillgänglighetsperspektivet. I uppdraget
inrymmer det också att Jenny Nilsson
tillsammans med den andra EU-representanten
ska informera LSU:s medlemsorganisationer om
ungdomspolitik inom EU.

Internationellt
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Informationsverksamhet

Övrig verksamhet

Under året har vi haft ett intensivt
utvecklingsarbete av förbundets
informationsverksamhet. Som ett steg i detta
led har vi också påbörjat diskussioner och
planering av att bygga upp en ny webbplats.
Med anledning av det gjordes en enkät till
ett urval av våra medlemmar, deras föräldrar
och samtliga ungdomsklubbarna för att få ett
underlag inför den fortsatta planeringen.

Dövas Nordiska Kulturfestival

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

SDU var på Dövas Nordiska Kulturfestival under
29 juni - 3 juli i Stockholm. Först var SDU på
Sergels torg där Signmark sjöng tillsammans
med en teckenkör. Under 30 juni - 2 juli
arrangerade SDU tre workshops på Riksteatern i
Hallunda med följande teman:
- Dövskolans framtid i Norden?
- Ska vi i Norden fortsätta träffas?
- Ska nordiska dövas ungdomsorganisationer
byta namn?

UNG - sidorna

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

SDRF First Class (SDR FC)

SDU är ansluten till databasen First Class,
SDR FC. SDU har ett eget mötesforum, där
fortlöpande information om verksamheten ges.

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

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

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

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

SDU:s twitter twitter.com/_sdu

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

Unga informatörer

SDU:s Unga Informatörer lanserades den
1 oktober. Målet att man får möjligt att
anlita våra informatörer som kan delta i
informationsträffar, seminarier, föreläsningar
eller liknande för att berätta hur vår vardag ser
ut och/eller hur det borde vara.
Henrik Sundqvist, Julia Kankkonen, Johanna
Treffenberg, Elsa Brunemalm, Charlotta
Sjölander, Nicholas Winberg, Jenny Nilsson,
Jerry Harrysson och Jonny Dufvenberg
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Antalet besökare på workshops var 20, 60 och
40 deltagare. SDU var tillsammans med SDUR
ansvariga för Ungdomstorget som var mycket
uppskattat under festivalen. Henrik Sundqvist
höll avslutningstal på lördagen tillsammans
med SDR och Riksteatern/Tyst Teater på
Hågelby.
Henrik Sundqvist, Nicholas Winberg, Jenny
Nilsson och Florian Tirnovan

Dövas Dag

SDU var med på Dövas Dag i Jönköping
under 24 - 26 september där vi hade olika
workshops och debatter. Vi informerade om
FN-konventionen och hur vi kunde utnyttja det
till max till vardags. Vi fick många olika förslag
och det blir spännande att följa upp hur vi
använder oss av FN-konventionen. Vi hade en
debatt också om namnet för Dövas Dag - ska
det bytas ut eller inte? Det blev en het debatt.
Henrik Sundqvist, Nicholas Winberg, Jenny
Nilsson och Florian Tirnovan

informations- och 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:
Byggmästare Axel Alms Stiftelse, Folke Bernadotte Minnesfond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kungliga
Patriotiska sällskapet, Petrus och Augsta Hedlunds stiftelse, Radiohjälpen och Sunnerdahls minnesfond.
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 18 februari 2010

Henrik Sundqvist
Förbundsordförande

Julia Kankkonen
Styrelseledamot

Nicholas Winberg
Styrelseledamot

Florian Tirnovan
Styrelseledamot

Jerry Harrysson
Styrelseledamot

Jenny Nilsson
Styrelseledamot

Robert Näsman
Styrelseledamot
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Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Förmansvägen 2, 6 tr
117 43 Stockholm
E-post: sdu@sdrf.se
Texttelefonnr: 08-442 14 95
Hemsida: www.s-d-u.se
Blogg: www.s-d-u.se/blogg
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