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SDUF:s 50 årsbok 1966-2016
Vill  du köpa eller beställa SDUF:s 50-årsjubileumsbok om dövung-
domsrörelsen och SDUF som organisation under 50 år 1966-2016 
fullspäckad med bilder, för endast 399 kr? Du har fortfarande chans! 
Beställ online på www.sduf.se/50-arsboken och välj om du vill få den 
levererad hem (med porto blir det 460 kr) eller hämta den hos SDUF:s 
kansli eller din lokala ungdomsklubb (399 kr). Tack för att du köper 
boken och därmed stödjer dövungdomsrörelsen! 
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Konsten att få en bra start i livet
Förutom att dagligen kämpa för vår språkliga kultur och våra 
rättigheter i samhället jobbar vi även intensivt med skolfrågor 
där vi bevakar våra dövskolors situationer stenhårt. För 10 år 
sen var det absolut otänkbart att teckenspråket i alla dövskolor 
skulle utrotas. Det är ju vårt språk! Men i dag är det inte lika 
självklart att vi får tala vårt språk, teckenspråk, på våra skolor. 
Ja, dövskolor. Letar du efter döva och hörselskadade elever i hela 
Sverige? Då hittar du tyvärr inte bara dem i dövskolor utan också 
integrerade i kommunala skolor. Vet ni vilken konsekvens det 
får om de går i en skola utan tillgång till teckenspråk? Just det, 
språkdeprivation. Äldre döva fick uppleva det för 40 år sen. När 
teckenspråk officiellt erkändes som dövas första språk år 1981 av 
riksdagen trodde många att döva skulle slippa språkdeprivation 
för gott. Teckenspråket är inte ens ett krav när en lärare söker 
till en tjänst på en dövskola. Där tittar man främst på behörighet 
som speciallärare. Vi har ett fall på Kristinaskolan där en lärare 
anställdes trots att denna inte kunde teckenspråk men hade rätt 
behörighet. 

Teckenspråkskompetens är och ska alltid vara en självklarhet 
när man söker till en lärartjänst på en dövskola. Det här med 
kravet på speciallärarkompetes är ett stort hot mot våra 
dövskolor. Döva barn och ungdomar får inte en likvärdig 
utbildning. För att bli speciallärare måste man alltså utbilda sig 
till lärare, sen vidareutbilda sig till speciallärare. Sen måste man 
även lära sig teckenspråk. Det blir ju alltför många steg för att bli 
teckenspråkig speciallärare. Där måste vi ändra på så att det blir 
attraktivare att bli lärare på en dövskola utan att behöva utbilda 
sig flera gånger. Flera lärarhögskolor måste erbjuda möjligheten 
att utbilda sig till speciallärare med specialisering mot döva och 
hörselskadade som en del av lärarutbildningen. 

Alla dövskolor har stora problem och tvingas trolla med 
knäna för att hantera situationen. Att Kristinaskolan nu har 
anställt en speciallärare utan teckenspråkskompetens visar att 

hela systemet håller på att kollapsa, om inte redan. Framöver 
har SDUF tillsammans med SDR ett stort ansvar där vi sätter 
press på politiker och utbildningssamordnare och får dem att 
inse allvaret. Vi vill ge våra döva barn och ungdomar de rätta 
förutsättningarna under deras skolgång som innebär rätt till 
teckenspråk och likvärdig utbildning. Ta mig som ett exempel, 
jag är väldigt lyckligt lottad som har fått teckenspråk från dag 
1, hela skolgången från klass 1 till sista året på gymnasiet där 
alla mina lärare kunde teckenspråk flytande. Tack vare detta fick 
jag en stark dövidentitet och en stabil grund att stå på resten av 
livet.  Jag spelade hockey i hörande lag, vidareutbildade mig efter 
gymnasiet och fick en fastanställning på en redovisningsbyrå. 
Genom denna mix – att umgås och jobba med både döva och 
hörande – har jag sett två olika världar. Ändå har jag alltid en 
stark grund att stå på tack vare teckenspråket. Jag vet vilket 
språk som är mitt och vem jag är. I dag är jag väldigt stolt över 
att vara döv. 

Som jag tidigare nämnt så går många döva barn integrerat i 
skolan. Risken finns att de inte kommer att träffa andra barn 
med samma behov. Att få träffa andra barn i samma situation 
är ofta helt avgörande för ens identitet. Att veta att man inte är 
ensam. Utmaningen för oss alla 
är att se till att dessa barn får rätt 
till teckenspråk oavsett om de går 
integrerat eller på en dövskola, 
ingen ska behöva utsättas för 
språkdeprivation helt i onödan.
SDUF jobbar inte här och nu – 
utan för framtiden: våra framtida 
generationer. De ska få en lika bra 
start i livet som jag.

daniel littorin, kassör i 
förbundsstyrelsen 



ungdomsklubbskonferens.wfdys junior  camp.

SDUF hade sin årliga ungdomsklubbskonferens den 21-23 
april i vackra Jönköping där vi höll till i Vätterbygdens Dövas 
Förenings lokal med fantastisk utsikt över Vättern och fantastisk 
stämning med ungdomar från hela Sverige! Helgen var 
värdefull på flera sätt; att SDUF fick tillfälle att samla alla sina 
ungdomsklubbar på ett och samma ställe (det andra tillfället 
under året är förbundsstämman på hösten), att ombuden från 
ungdomsklubbarna fick träffas, utbyta erfarenheter och lära sig 
mer om hur man kan stärka sin ungdomsklubb, och sist men 
inte minst så fick vi se mer av “döv-Sverige” genom att få besöka 
VDF:s lokal. 

Under helgen med temat #Tillsammansärvistarka! fick 
ombuden information om SDUF:s verksamhet och diskutera 
om hur SDUF ska arbeta framöver. En av de viktigare frågorna 
var vad SDUF tyckte och skulle rösta inför SDR:s kongress juni 
2017.  Vi hade bjudit in Rebecca Jonsson och Isabel Engwall 
som föreläste om “Vems ansvar?” - där de tog upp hur man 
arbetar med intressepolitiska frågor som rör döva barn och 
ungdomar. På slutet fick ungdomsklubbarna gå igenom på 
detaljnivå hur man kan marknadsföra och ordna en bra aktivitet, 
kanske tillsammans med andra ungdomsklubbar? Med bra och 
spännande aktiviteter lockar man fler medlemmar och då växer 
ungdomsklubben. 

SDUF ser redan nu att många ungdomsklubbar är motiverade 
och har eller ska genomföra större gemensamma aktiviteter. 
Spännande! Tillsammans är vi starka! 

Nu har veckan i Down under nått sitt slut. 6th WFDYS 
Junior Camp på Phillip Island, Australien var ett unikt tillfälle 
för alla 23 länder. Vi samlades på en exotisk ö för att få nya 
världsvänner, lära sig om mänskliga rättigheter, träna Gracie 
Jiu Jitsu samt göra en massa svinroliga saker. Jag är mycket 
glad och stolt att Edvin följde med som vår enda deltagare från 
Sverige och jag hoppas verkligen att fler svenska deltagare 
hakar på nästa läger i Buenos Aires, Argentina april 2018. Jag 
vill härmed rikta ett stort tack (thank you!) till Deaf Youth 
Australia, WFDYS - World Federation of the Deaf Youth Section 
samt organisationsgruppen WFDYS Junior Camp 2017 för ett 
otroligt roligt och välorganiserat läger!

Albert Boklund, ledare

#Tillsammansärvistarka!

WFDYS Junior Camp 11-17 april 2017

Vad vore sommar utan SDUF:s läger?
Nu är det sommar och SDUF:s intensivaste period körs 

igång med alla läger! I sommar kommer ca 40 svenska döva/
hörselskadade barn och ca 10 ledare att åka på olika läger/
språkresa i Sverige, Norden, Europa och i USA. Vi önskar er 
allihopa lycka till och ser fram emot era berättelser sen! 

Vi har dock redan tjuvstartat med WFDYS:s världsjuniorsläger 
i april, läs lägerrapporten här nedan! 

vad händer i sduf?
31/5-1/6	 SDP:s	förbundsstämma,	Örebro	 	 	 3-16/7	 Språkresa	för	14-17	år,	USA
1-4/6	 EUDY:s	generalförsamling,	Irland	 	 	 8-15/7	 EUDY	Children	Camp	för	9-12	år,	Slovakien			 	
14-18/6	 Ledarträff	inför	EUDY	Children	Camp,	Slovakien		 10-16/7	 Nordiskt	barnläger	för	6-12	år,	Finland	 	
15-18/6	 Utställning	på	SDR:s	kongress	(bokförsäljning)	 	 23-29/7	 Barnläger	för	6-12	år,	Herrfallet
2-6/7		 Almedalen	på	Gotland	 	 	 	 1-3/9	 SDUF:s	styrelsemöte,	Stockholm

SDUF önskar er en härlig sommar!
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