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Förebilder. Vi har alla någon som vi ser upp till eller som 
vi vill efterlikna. Det kan vara en fiktiv person som vi har sett 
i en tv-serie. Eller så kan det vara en familjemedlem som står 
nära en. Vi har olika slags förebilder. Idol, ikon, hjälte eller 
föredöme. Världen har haft en rad människor som bidragit 
med betydelsefulla insatser. 

Som Rosa Parks, kvinnan som vägrade lämna sin sittplats 
för en vit person på bussen. Som Anne Frank, flickan som 
skrev dagböcker och inspirerade miljontals människor efter 
sin död. Eller som Malala Yousafzai, tjejen som kämpar för 
flickors rätt till utbildning i Pakistan. 

Det finns, och kommer, att finnas sådana betydelsefulla per-
soner i historieböcker. 

Men hur dokumenteras då döva människor som gjort skill-
nad på olika sätt? Det finns ju många döva förebilder. Vi är 
en liten folkgrupp men alla känner inte alla, inte minst för att 
alla inte lever i samma tid. Vi behöver fler döva förebilder. De 
insatser som döva förebilder har gjort och kommer att göra, är 
en del av vår historia. 

Vi behöver fler döva förebilder
Visste du till exempel att det fanns en kvinna vid namn 

Charlotta Moulier som var barnmorska och satt i styrelsen för 
Stockholms Dövas Förening i sammanlagt nio år på 1870-talet? 
Eller att Maria Forsell startade Föreningen för dövstumhemmet 
år 1908? Ulla-Bell Thorin, Daniella Josberg och Louise Daniel-
sson är några som skrivit böcker. Alla de var/är döva. 

Du får mycket tillbaka om du frågar någon. Då förstår du 
bättre din historia och ditt ursprung, det vill säga dövas his-
toria och identitet. Denna 
”någon” som du kan fråga 
kan kanske vara din lära-
re, föreningskompis eller 
arbetskollega? Vem vet, 
kanske du får en förebild 
på köpet?

elsa brunemalm
styrelseledamot sduf

Lucia 40-talet. Foto: Manillaskolans arkiv
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SDUF:s kansli flyttar

Vi delar kontor med SDR just nu i Årstadal och kommer att 
vara med på SDR:s flytt till Rissne i kommunen Sundbyberg 
stad. Flytten planeras vara klar i slutet av mars.

Nya namn i styrelsen
Ellinor Persson och Charlotta Digerstam har bestämt sig för 

att avgå av personliga skäl och vi vill tacka dem för deras in-
satser under den tid som de varit med som styrelseledamöter. 
Valberedningen har kommit med två nya namn som ska ta över 
deras platser: David Farkas och Mia Modig. De skulle present-
eras på den extra förbundsstämman i samband med ungdoms-
klubbskonferensen den 6-8 december i Stockholm. Vilka nya 
ledamöter det blev, kan ni läsa i nästa DT-nummer eller på vår 
hemsida.  

Anmäl dig till våra läger
Anmäl er nu till våra läger under 2014! All information vi 

har på våra sidor är den som vi fått från arrangörerna. Finns 
det fortfarande ingen detaljerad information om lägret du 
söker till så innebär det att vi inte fått mer information än det 
som finns just nu. Vi uppdaterar så fort vi vet mer!

Värt att notera är att vi har satt deadlinen till 1 mars 2014, 
det innebär att det INTE GÅR att anmäla sig om deadlinen 
passerats. Det är viktigt att ni är ute i god tid! Anmäl er redan 
nu på vår hemsida!

Ny intressepolitisk sekreterare
Äntligen har Jannicke Kvitvaer börjat hos oss. Vi hälsar 

henne välkommen till kansliet! Se hennes presentation
på teckenspråk på vår Facebook-sida (publicerad den 5 dec). 

Sextrakasserier i dövskolor
SDUF har följt den upprörande artikelserien Expressen 

publicerat. Förbundet ser allvarligt på saken och har fått 
kännedom om händelserna innan Expressens publicering. Vi 
har tagit upp det under vårt möte med SPSM. De lovade att 
utreda saken vidare. Nu när vi har fått underlag ska vi jobba 
så att det inte sker igen och att de drabbade ska få den hjälp 
de behöver. Vi kommer att jobba så att det utreds ifall de döva, 
hörselskadade och CI-barn/ungdomar också drabbas/-ts av 
sexuella trakasserier av skolpersonal vid de övriga skolorna, 
inte bara Birgitta- och Manillaskolan. 

Problem
Lyssnar inte rektorn på elevrådet i din skola? Strular ung-

domsklubben eller behöver ni styrelseutbildning eller stöd? 
Kontakta kansliet så hjälper vi er så gott vi kan!

önskar 
SDUFGod Jul 

Gott nytt år!
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