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 Förbundsstämma på Solhem, Björkö
        Nu nalkas förbundsstämman och det är hög tid att börja att   
       diskutera handlingarna till förbundsstämman.

Elevråden från alla dövskolor i Sverige, gäster från Norden och 
övriga organisationer är inbjudna. Vi beräknas bli cirka 50-60 
personer.

På vår hemsida kan ni ladda ner alla handlingar. Om ni 
tycker att något inte är bra eller om ni vill kommentera någon 
av handlingarna, så gör det med din lokala ungdomsklubb så 
kan ombuden från din ungdomsklubb framföra det på vår för-
bundsstämma.

Namnförslag till förbundsstyrelsen: 
Ordförande för 1 år: Isabella Hagnell (nyval)

Ledamöter för 2 år (2013-2015): 
Kenneth Sandberg 
Mimmi Granat

Ledamöter för 1 år (fyllnadsval, 2013-2014): 
Elsa Brunemalm 
Rebecca Jonsson 
Ellinor Persson

Ledamot som har 1 år kvar: 
Charlotta Digerstam

Facebook
Glöm också inte att gilla vår sida på Facebook, då får du löpande 
information om vår verksamhet direkt på din logg!

Ungdomsklubbar i Sverige
Vi har nu sex ungdomsklubbar:
Sveriges Dövas Ungdomsråd (SDUR): 
www.sdur.se
Norrlands Ungdomsklubb (NU):
norrlandsungdomsklubb.blogg.se
Göteborgs Teckenspråkigas Ungdomsklubb (GTU):
www.gtuklubb.n.nu
Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU): 
orebroung.blogspot.se
Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR): 
skurskur.blogspot.se
Ungdomsföreningen Viljan (UFV): 
www.vtf.n.nu

Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU) och UK Kungsängs-
liljan (Uppsala) är vilande just nu men vi kommer att ha en 
gäst från DDU till vår förbundsstämma, förhoppningsvis så kan 
DDU återupptas igen! Har din stad inte någon ungdomsklubb 
och du känner att den behövs, tveka då inte att kontakta oss för 
tips och råd!

Färre lägerdeltagare än planerat
Lägergruppen planerar för fullt inför de kommande som-
marlägren. Dessvärre har lägergruppen blivit tvungen att följa 
utländska lägers regler, t.ex. max två deltagare per land. Det 
innebär att lägergruppen blivit tvungen att välja de deltagare 
som aldrig varit med på läger utomlands tidigare, annars är det 
lottning som gäller.

Lägergruppen skulle gärna vilja skicka alla deltagare men 
tyvärr så är det inte möjligt.
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ungNordiskt ungdoms-
seminarium i Malmö
Nordiskt Ungdomsseminarium (NUS) 
2013 gick av stapeln 15-17 mars i Malmö 
Dövförenings lokal ”Svenske och hade 
ca 40 deltagarna. Vi bjöds på tre föreläs-
ningar som handlade om homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och queer-
personer (HBTQ), om genus och slutligen 
om dövblindhet. Programmet innehöll 
också en paneldebatt och workshop där 
de frågor som föreläsningarna tog upp 
diskuterades. 

Under HBTQ-föreläsningen var det 
intressant att man kunde dra paralleller 
mellan HBTQ och deafhood när det kom-
mer till livstil. Det kom upp en lista där 
man kunde jämföra båda grupperna. Om 
ni är intresserade av att veta mera så är det 
bara att mejla oss så får ni deras power-
point-presentation. 

Flera av de danska deltagarna ansåg att i 
deras land är män och kvinnor jämställda 
och att man är mer öppen till homosex-
ualitet medan resten ansåg att det inte alls 
var så i deras länder. Intressant att man 
ser så olika på saken trots att det bara tar 
20 minuter att åka från Helsingborg eller 
Malmö till Danmark. Ett omdiskuterat 
ämne är klubben ”Gentlemans Finest” i Danmark som bara 
fokuserar på aktiviteter för killar. Tjejerna har därför nyligen 
bildat en klubb, ”Lady Like”, som fokuserar på tjejaktiviteter. 
Utöver klubbarna så finns det också andra ungdomsklubbar. 
Är det bra eller dåligt? Gentlemans Finest har nu ansökt om 
att bli medlem hos DDL, dansk motsvarighet till SDR och nu 
pågår det en het diskussion där borta i Danmark om DDL ska 
acceptera herrklubben som medlem eller inte.

Efter föreläsningen om dövblindhet så dök det upp flera 
frågor. Det var många som trodde sig veta mycket om dövblinda 
när man egentligen bara visste en bråkdel. Jag pratade med 
en dövblind kille från Finland och det var första gången för 
mig att prata djupt med en dövblind person. Tidigare hade jag 
bara sagt i stil med ”Hej, allt bra? Trevligt att träffas”. Men nu 
pratade vi djupt, han var väldigt öppen om sin dövblindhet så 
jag kunde ställa frågor jag normalt inte skulle våga ställa och 
fick svar på alla frågor, det var otroligt givande, säger jag bara. 

Det blev flera heta men spännande debatter! Som alltid när 
ungdomar från Norden samlas var programmet inte allt. Minst 
lika viktiga var den sociala delen och fikarasterna som gärna 
blev dubbelt så långa än tänkt. Vi hade två kockar till vårt för-
fogande som lagade utsökt mat, anpassad efter allas önskemål. 

En sak som jag fann intressant är: i Sverige finns det ca 
10000 döva, i Danmark finns det ca 5000 döva. På seminariet 
deltog totalt 13 danskar och 8 svenskar. Trots att vi var på 
hemmaplan så var det hela fem fler danskar än vi svenskar. 
Vad kan det bero på? Jag känner att det är dags att vi lyfter 
fram frågan och får ett svar på varför det är så. Med alla korten 
på bordet kan vi SDUF jobba utifrån det i mån av resurs, så 
att ni alla medlemmar får det ni önskar. Om ni bara tiger och 
klagar bland kompisarna så kan SDUF inte utvecklas, kon-
struktiv kritik är viktigt!

Nu ser vi alla fram emot nästa NUS i Norge 2015!  
text: f lorian tirnovan, ungdomskonsulent, sduf


