un

Vem har lurat alla barnen?

Att vi döva och hörselskadade ständigt möter orätt-

visor är inget nytt. Detta sker till den grad att våra
liv påverkas allvarligt. Vi mister karriärmöjligheter,
stöter på hinder i vardagen och vår skolgång förstörs
av hörande som tar sig friheten att styra över den trots
att de saknar dövkompetens. För att nämna lite. Tolk
är aldrig någonsin en självklarhet för oss. Ingenting är
självklart för oss. Vi får aldrig någon ro.
Och ändå tutas vi i budskapet att det är vi som ska ta
för oss, säga ifrån och vässa armbågarna. Jag träffar jämt
och ständigt människor som säger att vi döva måste
börja stå upp för oss själva och att problemet är att vi
döva vänjer oss vid en viss standard. Undermeningen
tycks vara att det är vårt ansvar att lösa alla de problem
vi möter. Jag, ett barn av min tid, undrar när ska vi börja
angripa de som är anledningen till att vi har det såhär?

När vi får höra att det är vi döva som ska ta för oss, våga
säga ifrån och vässa armbågarna så ansvarsbefriar vi;
•
Specialpedagogiska skolmyndigheten
•
Dagens tolksystem
•
Politikerna
•
Övriga samhället
•
Strukturer
•
Arbetsgivare
•
Hörande utan rätt kompetens som får lön för att styra över
oss trots att det får negativa följder för oss
•
Alla de som aktivt diskriminerar oss
•
Alla de som inte bryr sig ett skit om oss och vår situation.
Bland annat.
När vi får höra att det är vi döva som ska ta för oss, våga

säga ifrån och vässa armbågarna så lägger vi ansvaret på:
•
Döva som inte får jobb motsvarande sin utbildning
•
Döva som inte får välja tolk till sin förlossning
•
Döva som inte får jobb/utbildning på grund av sin dövhet
•
Döva som får lägre lön på grund av sin dövhet
•
Döva som måste kämpa arslet av sig för ingenting. Bland
så mycket annat.

Vem var det? Vem var det som kom på att istället för att

hoppa på de som bär ansvaret för all skit vi råkar ut för så uppmuntrar vi de utsatta att kräva sina rättigheter hela tiden? För
det är just vad det är. Att få delta i samhället som vem som helst
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är vår oinskränkbara rättighet. Varför hamnar bollen hos den
utsatta? Varför förväntas alltid döva bära bördan att förbättra
samhället? Vem har lurat alla barnen?
Självklart är det extraordinärt när döva säger ifrån och
kräver sina rättigheter. Inget fel i att ha vässade armbågar. Det
är så det ska vara, men det är inte det jag vill diskutera.
Min poäng är att när debatten börjar kretsa kring hur döva
hanterar situationen glömmer vi bort vilka som ligger bakom
den. Det blir således svårt att lösa problemet, då de som borde
ta sitt ansvar slipper. De cyklar visslande iväg på en enhjuling
medan vi skuldbelägger döva och oss själva för att vi inte tar
itu med problemen tillräckligt. Jag är trött på att höra att vi
inte har tillräckligt vassa armbågar. Det spelar dessutom ingen
roll hur vassa armbågar du har, du får ändå stå ut med hur
mycket som helst bara för att du är döv. En enskilds persons
vassa armbågar löser inte problemet. Det gör däremot lobbying,
intressepolitik och opinionsbildning. Dessutom orkar man inte
alltid kämpa. Det kan ingen klandras för.

Samma skuldbeläggande tendenser kan återfinnas nästan

överallt. Våldtäktsoffer som får höra att de skulle ha haft på
sig mer kläder, druckit mindre eller helt enkelt inte ha utsatt
sig för risken. Flickor varnas för att ta nakenbilder ifall något
pucko skulle få för sig att sprida dem. Homosexuella, transpersoner m.m. som får skylla sig själva om de går ut och skyltar
med sin läggning och sedan blir misshandlade. På så sätt känner
offret skuld och ångest, och den skyldige kommer undan.
Problemet fortsätter. På samma sätt verkar döva förväntas
ta ansvaret att lösa alla diskriminerande handlingar vi blir
terroriserade med. Ingen tänker på slå på ”överklassen”. Var
är vårt paradigmskifte? Vi lever in absurdum. Vem har lurat
alla barnen?
Nä hörni, organisera er. Sparka
alltid uppåt. Spotta på överheten.
Låt er inre fackla tändas. Lägg
skulden där den hör hemma. Ve
den jävel som försöker sätta sig
över döva. Tänd en brasa och peta
in all diskriminering i den.
Dövsamhället står redo med
tändvätskan. Ingen kan längre
lura barnen.
vice förbundsordförande
olivia renner balkstam
och förbundsstyrelsen

Mejla: kansli@sduf.se
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:
Mia Modig
mia.modig@sduf.se
0730 636 638(sms/3G)
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Möte med BO

Möte med BO

I tisdags var Julia, Florian och Olivia på möte med Barnombudsmannen (Kul kuriosa: BO är Sveriges minsta myndighet).
Kanske ett av de viktigaste möten i år. Ni kanske minns att vi
träffade Barnombudsmannen Fredrik Malmberg en gång under
Almedalen. Under tisdagens möte berättade vi om situationen
i specialskolorna, exempelvis lärare med bristfälliga teckenspråkskunskaper. Vi upplevde att vi fick stort gehör och redan
nu kommer åtgärder att vidtas. Vi kommer dessutom ha fortsatt
kontakt. Ett litet steg för övriga mänskligheten men ett stort steg
för SDUF!

Ungdomsklubbskonferens 2014

SDUFs årliga ungdomsklubbskonferens anordnas i Malmö
21-23 november i samarbete och med SKUR – Skånes Dövas
Ungdomsråd som värd!
Inbjudan har skickats ut till ungdomsklubbarna, kolla i
inkorgarna!
Vad är då en ungdomsklubbskonferens? Man tar upp ämnen
som berör ungdomsklubbarna och ni får chans att ge tips och
ta emot tips från varandra som kan utveckla just er klubb. Är
du också nyfiken på föreningslivet och vill smaka lite på det så
är det ett gyllene tillfälle för dig, kontakta din lokala ungdomsklubb för mer information! Deadlinen är 10 oktober.

Från Ungdomklubbskonferensen 2013 i Stockholm

Ungdomsklubbslyftet

Vårt projekt ”Ungdomsklubbslyftet” som handlar om att få
en närmare relation till ungdomsklubbarna samt att stabilisera
dem går i raketfart nu! Möten har genomförts, nu är det bara
att tuta och köra på! Vi kommer bland annat att göra kortfilmer
om engagemang samt komma fram till en lösning som underlättar för alla våra ungdomsklubbars fantastiska ideella arbete.

Öppet brev till er som är 18-30 år

Förbundsordförande Mia Modig har genom styrelsen gjort
ett öppet videobrev som riktar sig till dem som är 18-30 år
och som inte engagerar sig i föreningslivet och i våra ungdomsklubbar. Vi har märkt ett visst mönster – att de äldre mer eller
mindre slutat bry sig om ungdomsklubbarna som de har vuxit
upp med. Mia tar upp frågan om hur vi löser det. Filmen finns
att se på vår Facebook-sida och hemsida!

Läger 2014

Bilder och rapporter från sommarens läger kommer att
finnas på vår hemsida inom kort, håll utkik!

Avslutat uppdrag

Isabella Hagnell har jobbat hos oss som uppdragstagare
under sommaren och har nu avslutat sitt uppdrag hos oss. Vi
tackar för hennes insatser hos oss!
De allra senaste nyheterna kan ni hitta på vår Facebook-sida
och hemsida där vi kontinuerligt uppdaterar!

www.sduf.se
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