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Min styrelsekollega, Elsa Brunemalm, skrev i sin senaste 
krönika om att inspireras av andra förebilder. En av de personer 
som Brunemalm refererade till är en av de modigaste männi-
skor jag vet, Rosa Parks. Hennes mod att sitta kvar på bussen 
och hennes modiga protest var början på en radikal förändring 
som ledde till att situationen förbättrades för många svarta 
medborgare. Jag vill i denna krönika fortsätta i Elsas spår men 
med en annan vinkel: vad kan enskilda personer, typ du och 
jag, göra för att förändra och på sikt kanske fungera som före-
bilder för den yngre generationen? 

Personer som Rosa Parks, Martin Luther King och Gandhi 
har en sak gemensamt; mod. De satte sig emot den maktstruk-
tur som rådde. De gick från att agera enskilt till att tillsam-
mans med andra, som en rörelse, agera och driva frågor som 
de ville lyfta fram. Jag undrar ofta hur världen skulle ha sett ut 
om de inte var tillräckligt modiga. 

Hur kan vi koppla dessa modiga människor till Sveriges 
Dövas Ungdomsförbund? När jag tackade ja till att sitta i 
Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse så accepterade jag 
att det finns en outtalad regel som varje styrelserepresentant 
bör leva efter: att ha modet att förändra, och i mitt fall skapa 
möjligheter för barn och unga att vara modiga i samhällsdebat-
ten och i ungdomspolitiken.

Vad krävs för att ha modet att förändra?
De saker som jag blir förbannad över och som jag vill att 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska uppmärksamma och ta 
strid för – de är mina hjärtefrågor: det är fortfarande inte okej 
att teckenspråkiga barn inte har någon tillgång till kultur på 
svenskt teckenspråk, utöver det lilla som produceras hos Riks-
teaterns Tyst Teater som ges ut vartannat år för barn. Men bara 
om dessa barn har tur; att det finns arrangörer som har råd 
och vill visa Riksteaterns Tyst Teaters barnpjäser där barn bor, 
och att det är rätt åldersgrupp. Och att de inte är sjuka just den 
dagen teatern besöker deras städer. Mycket att pricka in alltså. 

Det är inte heller acceptabelt att barn och unga får under-
visning av lärarna som inte är fullt teckenspråkiga, i en teck-
enspråkig skola. Det är fel att unga tvingas ut i arbetslöshet 
för att de har fått varken lära sig grunderna i arbetsrätt eller 
fackliga kunskaper. Det är frågor som jag vill driva på nationell 
nivå för att det ska vara lika villkor för alla i landet.

Det krävs mod att ifrågasätta, medvetandegöra, och ställa 
krav på förändring. De personer som förändrade världen med 
radikala metoder gjorde det för att göra världen till en bättre 
plats att leva i. Jag driver mina jobbiga frågor, och vi måste 
vara fler för att lyckas. Du call? Och oss emellan, ibland behöver 
samhället en fet spark i arslet för att förändras till det bättre!

mia modig
styrelseledamot sduf

Mia Modig och Rosa Parks
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Torsdagsaktionen
Vi har fått ett glädjande besked. Det är att regeringen har avis-

erat att den har för avsikt att lägga fram lagförslaget ”Bristande 
tillgänglighet som en form av diskriminering” den 18 mars. Vi 
fortsätter dock med Torsdagsaktionen tills bristande tillgäng-
lighet klassas som diskriminering!

Förbundsstämma
Vår årliga förbundsstämma blir av i Västanviks Folkhögskola, 

Leksand 11-13 april. Totalt är det fyra motioner inkomna, alla 
från Norrlands Ungdomsklubb, samt fem propositioner från 
SDUF. Vi kommer att liverapportera från förbundsstämman i 
sociala medier. Handlingar kommer att finnas på vår hemsida 
minst en månad innan förbundsstämman.

Flytten
Kontoret är nu ett enda kaos. Mycket som måste packas och 

slängas. En del skickas till Riksarkivet. Vi beräknas flytta i slutet 
av mars/i början av april. Under flytten är kansliet stängt. Vi 
kommer att flytta till Rissne tillsammans med SDR.  

Verksamhetsberättelse
Det finns nu en massa verksamhetsberättelser ute på vår 

hemsida under menyn ”filarkivet”. Där kan ni hitta verksam-
hetsberättelserna från 1967 fram till 2014! Dock så fattas ett 
par. De finns på Riksarkivet. Vi siktar på att alla upplagor ska 
finnas på hemsidan.

VB vill ha namnförslag
SDUF:s valberedning vill ha namnförslag. Kolla på hem-

sidan för mer information!

Ungdomslyftet
Styrelsen hade möte 1-2 februari på kansliet och gick igenom 

flera olika saker. Bland annat togs”Ungdomklubbslyftet” upp, 
en liten projektidé som går ut på att bevara de ungdomsklub-
bar vi har och satsa på en riktigt nära kontakt med dem alla, 
något som vi ansåg vara bristfällig efter ungdomsklubbkonfe-
rensen i Stockholm. Bra att vi har ungdomsklubbskonferenser 
så att sådana saker som detta tas upp och på det sättet ut-
vecklas SDUF. Det är viktigt att ni kontaktar oss om ni känner 
er missnöjda med något, så att vi får kännedom om det och kan 
förändra efter er önskemål. Utan er, inget SDUF!

Anslagstavlan
Ni ungdomsklubbar som har aktiviteter på gång och skulle 

vilja använda vår sida för att nå ut till ungdomarna får mer 
än gärna göra det. Ni ungdomar som vill ta upp någon viktig 
sak eller skriva en krönika får också gärna göra det, dessa två 
UNG-sidor som vi har är också era!!

Bli medlem!
Som medlem får du ut jättemycket. Du deltar i din lokala 

ungdomsklubbs aktiviteter och får rabatt på olika aktiviteter. 
Är du medlem i din lokala ungdomsklubb så är du automatiskt 
medlem i SDUF och får också rabatt på vår lägerverksamhet, 
i längden så är det billigare att bli medlem än att inte vara 
medlem. Du stöttar också då ungdomsklubbarna att fortsätta 
med sin verksamhet. Det finns bara fördelar med att vara 
medlem!
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