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          För mer än fyra år sen bodde jag i Örebro. Då levde jag
        en vardag utan att engagera mig i föreningslivet, eller för
      att vara mer noggrann, ungdomsföreningslivet. Tanken på 
att börja engagera mig i föreningslivet hade aldrig slagit mig. 
Jag kände att jag inte riktigt hade kunskap om vad de egent-
ligen gjorde. Mina tankar vad ett föreningsarbete innebär, 
var att det inte var mycket mer än att ordna träffar, läger och 
evenemang. Men när jag flyttade till Göteborg (2010) hände det 
något som fick mig att så småningom ramla in i föreningslivet, 
trots min känsla av okunskap. Det som fick mig att komma 
närmare föreningslivet var när jag klagade på att det ordnades 
för lite aktiviteter för teckenspråkiga ungdomar i min nya stad. 
Jag hamnade då i kontakt med Göteborgs teckenspråkiga ung-
domsklubb. De utmanade mig som medlem att ordna en aktiv-
itet. Jag antog utmaningen och ordnade en bowlingkväll på 
Strike för teckenspråkiga ungdomar i Göteborg. Det som riktigt 
överraskade mig var att över tjugo personer kom och bowlade. 
Det väntade jag mig inte när jag ordnade bowlingkvällen.

Det var under hösten 2012 då Sveriges Dövas Ungdomsför-
bund kom in i bilden. Jag som medlem för första gången fick en 
ära att få representera GTU till SDUF:s ungdomsklubbskonfe-
rens i Örebro. Jag minns starkt att det var startskottet till mitt 
engagemang i föreningslivet. Min syn på vad ett föreningsliv 
innebar förändrades drastiskt efter konferensen. Att jag hade 
den synen och tankarna i så många år gjorde mig till illa mods. 
Jag lärde mig att det var mycket mer än att bara att ordna fram 
aktiviteter, evenemang eller läger. Mina rättigheter i dagens 
samhälle som teckenspråkig individ är delvis tack vare alla 
som engagerar sig i föreningslivet! Det tog två år innan jag 

vågade mig på att bli styrelseledamot hos SDUF. Under årets 
årsstämma i Västanviks folkhögskola i Leksand valdes jag in 
som ledamot och det gav mig en stor glädje, men också en stor 
utmaning! Jag var då 26 år.

Det är aldrig för sent att börja engagera sig i dövrörelsen, är 
min viktiga poäng. Jag vet att det finns många unga tecken-
språkiga ungdomar ute i samhället. Alla har mer eller mindre 
något att bidra med till dövrörelsen. Men frågan hur SDUF och 
ungdomsklubbarna i Sverige kan nå till alla ungdomar är något 
jag ofta reflekterar över. Det är då projektet ungdomsklubbs-
lyftet som SDUF nyligen bildat kommer in i bilden. Syftet med 
projektet är bland annat att lyfta upp ungdomsklubbarna, 
komma närmare medlemmarna och stärka samarbetet mellan
ungdomsklubbarna. Målet är att få ungdomar som vill att 
engagera sig eller bara vara medlemmar. Jag hoppas att fler 
teckenspråkiga ungdomar blir nyfikna och engagerar sig. 

Precis som SDUF:s ordförande, Mia Modig uttalade sig i ett 
filmklipp – att ungdomar ska tycka att det är roligt och häftigt 
att engagera sig i föreningslivet. Att föreningslivet är en stor 
del av vår kultur. 

Att få komma in i föreningslivet är utan tvekan det bästa val 
jag gjort som ungdom. Även om 
det tog mig 26 år. Det är tack vare 
GTU som gav mig en utmaning. 
Min utmaning till dig som läser 
detta – vad var det som fick dig 
att engagera dig i föreningslivet? 
Reflektera!

glenn aronsson 
styrelseledamot

Det är aldrig för sent att engagera sig!
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ungAlmedalen 
Vi kickstartade veckan med en debattartikel om arbets-

marknad för unga döva i Aftonbladet och vår debattartikel 
replikerades av arbetsmarknadsutskottets ordförande (M). 
Under veckan hade vi politikermöten med representanter 
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Krist-
demokraterna, Centerpartiet och Feministiskt initiativ. Mötet 
med partisekreteraren från Folkpartiet tog vi veckan före. På 
mötena diskuterades vårt arbetsmarknadsmanifest (se: www.
sduf.se/inforvalet) och vilka sätt politikerna kan använda sig 
av vår sakkunskap och ibland flikade vi in situationen i SPSM 
och RGD i diskussionerna. Vi upplevde en fantastisk respons 
och många av dessa vill driva våra frågor! Vi ska under hösten 
följa upp kontakterna och se till att det blir handling! Vi gick på 
seminarier som behandlade bland annat barnkonventionens 
utveckling här i Sverige, Arbetsförmedlingens uppdrag, ung-
domsarbetslöshet och arbetsmarknad i allmänhet. Vi gick även 
på utfrågningar av politiker och Arbetsförmedlingens general-
direktör. Framförallt minglade vi och skaffade oss kontakter! 
Det mest anmärkningsvärda under veckan var att vi ställde 
många frågor och det visade sig att väldigt få kände till den 
strukturella diskrimineringen som råder idag, inte ens Arbets-
förmedlingens generaldirektör kände till systemet. Så här efter 
Almedalen är vi säkra på en punkt och det är att vi har kommit 
ett steg längre mot ett samhälle där det är slut på den struk-
turella diskrimineringen. På SDUF:s Facebook kan du bland 
annat få se vilka kändisar vi träffade och hur vår Harry Potter-
aktion gick! 

Nordisk kulturfestival i Åbo 30 juli-2 aug
Glenn Aronsson och Charlotta Sjölander var på plats! Glenn 

för DNUR och Charlotta för SDUF. Sammanlagt deltog ca 250 
personer från hela Norden. Programmet innehöll bland annat 
teaterföreställningar, konstworkshops, framtidsforum och 
föredragning om konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Gå in på SDUF:s Facebook för att 
läsa mer om vad Glenn och Charlotta gjorde på plats.  

EUDY
Kenneth Sandberg och Julia Velasquez var våra svenska 

delegater på EUDY:s generalförsamling. SDUF hade skickat in 
fem motioner och fyra antogs!

Vi har numera två svenska ledamöter i EUDY:s styrelse! 
Grattis Julia Velasquez! Den andra är Mimmi Granat. 

Våra sommarsiffror: 
Politikermöten: 7
Arga reaktioner under Almedalen: 2
Publiceringar i media: 4
Nya politikerkontakter: 13
Selfies med kändisar: 15 
Läger: 3
Internationella läger: 3I nästa nummer kan ni läsa 

mer om våra sommarläger!
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