sduf - sveriges dövas ungdomsförbund

SDUF - för dig som är ung och döv, hörselskadad och/eller teckenspråkig
Sveriges Dövas Ungdomsförbund är ett ungdomsförbund som
jobbar främst för unga döva och hörselskadade i åldern 6-30
år i Sverige men alla barn och ungdomar är välkomna att
bli medlemmar eller stödmedlemmar och/eller delta i våra
aktiviteter! Det vill säga döva, hörselskadade och CI-användare
som går i dövskola, integrerat och/eller i en skola med
hörselklasser, Även hörande med döva föräldrar eller syskon
- eller bara allmänt intresserad av teckenspråk – är välkomna!
Alla våra aktiviteter och träffar är på fullt teckenspråk.
SDUF strävar efter att alla döva och hörselskadade barn och
ungdomar får samma möjligheter som andra i samhället. Det
krävs därför ett ständigt intressepolitiskt arbete som innebär
att vi bevakar frågor som direkt eller indirekt påverkar vår
situation.

Våra träffar, aktiviteter och läger

Våra lokala ungdomsklubbar

I många årtionden har SDUF ordnat eller skickat deltagare till
uppskattade träffar och läger både i Sverige och utomlands. Läger
är SDUF:s hjärtefråga; utan läger, inget SDUF! Alla SDUF:s
aktiviteter är på teckenspråk och vi har både kurser, seminarier
och lägerveckor för alla åldrar, oftast uppdelat i 6-12 år, 13-17 år
och 18-30 år.

SDUF har 9 anslutna lokala ungdomsklubbar från norr till
söder. Varje ungdomsklubb ordnar lokala aktiviteter; allt från
pyssel till pizzakväll till Go Kart eller ibland mini-kollo, för olika
åldersgrupper i hemstaden/området.

Dessa aktiviteter är de vanligaste:
• Barnläger i Sverige; Barn från hela Sverige träffas, har en rolig vecka
och får nya vänner och minnen för livet tillsammans med duktiga döva
och hörselskadade ledare.
• Andra läger i Sverige; t.ex. ridläger där man får låna en egen häst för
en vecka.
• Nordiska barn-, junior- och ungdomsläger; Nordiska länder turas om
att arrangera läger varje år.
• Europeiska läger och världsläger; Barnen eller ungdomarna kan få
chansen att tillsammans med svenska ledare åka till ett helt nytt land,
lära sig nya språk, nya kulturer och besöka nya platser i Europa/världen.
• Språkresor till USA; Ungdomarna får ett unikt och perfekt tillfälle att
utveckla sin engelska och ASL: American Sign Language.
• Nordiska seminarier; oftast för 18-30 år, där ungdomarna får träffas
och utbyta erfarenheter med olika tema vartannat år.
• Stadskampen; Ungdomsklubbarna turas om att stå värd och
ungdomsklubbarna får kämpa om den ärofyllda Stadskampen-pokalen.
• Ungdomsklubbskonferenser och förbundsstämmor i Sverige;
Alla ungdomsklubbars ombud samlas och diskuterar frågor som
vägleder SDUF som förbund, men också stärker varandra som lokala
ungdomsklubbar.
• Almedalen; SDUF, även med medlemmar, åker dit varje sommar för
politikerveckan Almedalen på Gotland under juli månad.
• Enstaka kurser; t.ex. styrelse- och elevrådsutbildning, Dövstudier
eller “Engagera Dig!” som SDUF ordnar tillsammans med andra
organisationer.

Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter och läger! För att
veta mer vad som är aktuellt just nu och för att anmäla dig till
aktiviteterna, gå in på http://sduf.se/vara-lager
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Det är också ett perfekt sätt att börja engagera sig, genom att
prova på lokalt och få träffa andra döva och hörselskadade
barn och ungdomar i samma stad/område. För att se respektive
ungdomsklubbs hemsida, Facebook och andra kontaktuppgifter,
gå in på http://sduf.se/om-sduf/anslutna-ungdomsklubbar
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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

Hur blir jag medlem i SDUF? Vad får jag som medlem?

Som medlem får du möjlighet att delta i våra aktiviteter på lokal, nationell, nordisk, europeisk och världsnivå med andra döva och
hörselskadade barn och ungdomar! Eller varför inte jobba som volontär eller ledare och bli rik på erfarenheter och meriter till CV:et?
Du kan också via din ungdomsklubb vara med och påverka SDUF:s arbetssätt, inriktning och verksamhet för svenska döva och
hörselskadade barn och ungdomars framtid. Förutom det får du Dövas Tidning hemskickad till dig och du kan delta i den lokala
ungdomsklubbens aktiviteter.
Ett medlemskap kostar lite olika, beroende på din ålder, om du ingår i ett familjemedlemskap eller ej och vilken ungdomsklubb
du väljer, men vanligtvis kostar det 100-400 kr per år. För att fylla i din medlemsansökan och välja ungdomsklubb, gå in på
http://sduf.se/bli-engagerad/bli-medlem
SDUF kommunicerar utåt och med medlemmar på flera kanaler i både text och på svenskt teckenspråk.
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 5 tr
174 57 Sundbyberg

Mejla: kansli@sduf.se (möjlighet att boka Skype-tid)
www.sduf.se
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund
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