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Varför bedriva civil olydnad? Först måste vi ställa oss
frågan; har SDUF en reell makt i barn- och ungdoms-
frågor?

SDUF fyller 50 år nästa år och vi har haft i alla år en 
oppositionsposition. Vad baserar jag min tes på? Alla 
som är i opposition står utan reell makt att påverka. 
Åsikter och tyckanden kan lämnas in men det är upp 
till makthavarna att besluta och där har en opposition 
uppdraget att försöka påverka olika beslut. Och där står 
SDUF idag för vi är inte i en maktposition utan vi står 
utanför maktens korridor och knackar på dörren för att 
få en inbjudan till påverkan.

Vår position idag är också en referens, vi blir inbjudna som 
referens, oftast som ett alibi eller rättare sagt som
en ursäkt för att praktisera begreppet tokenism ”Vi har SDUF 
med i referensgruppen”. Man tar inte SDUF för en partner, 
man utövar inget partnerskap med SDUF.

Hänger ni med så långt? SDUF har haft en position som 
motsvarar en oppositionsorganisation och således stått utan-
för en reell makt och påverkan och räknas inte som en likvärdig 
partner i frågor om döva barn och ungdomar.

Videon ”Hur tvåspråkigheten fungerar idag?” spreds i början 
av året och nådde ända till utbildningsdepartementet och ett 
löfte kom från utbildningsministern Fridolin att det ska bli ett 
möte under våren.

Videon som gjordes var en protesthandling mot den under-
måliga teckenspråksmiljön på skolan. Och med den handlingen 
nådde vi en tredje grupp, majoriteten utan kunskap om döva 
och teckenspråk reagerade och förfärades över situationen. På 
det viset ledde videon till att majoritetsgruppen ställde sig på 

vår sida och hjälpte oss att skapa en stark opinionsbildning i 
skolfrågor och det kan leda till teckenspråkets status i skolorna 
lyfts och tas på allvar.

Om fler av våra medlemmar är olydiga (endast ickevålds-
handlingar) och våra allierade hakar på tåget så når informa-
tionen den tredje gruppen. Det sprids då snabbt som ringar på 
vattnet, ger bra pr för dövorganisationerna, blir medvetande-
höjande hos den tredje gruppen, når regeringen som är villiga 
att lyssna på oss som experter och vi blir synliga i media. På 
så vis får allmänheten bilda sig sin egen uppfattning istället 
för att vi är beroende av en liten privilegierad grupps stereo-
typa värderingar. En statlig utredning har visat att civil olyd-
nad kan bidra till att stärka välfärdsstaten och demokratin*.

Vi behöver aktivism. Vi behöver civil olydnad. Vi behöver 
våga stå upp mot orättvisor för att nå förändring.

Därför kommer SDUF under förbundsstämman i Umeå 
utlysa året 2015 till civil olydnad och arbeta för att hitta verk-
tyg i hur man effektivt 
kan göra motstånd för att 
nå förändring. 

Nu fightas vi!

*Statens Offentliga Utred-
ningar, SOU 1999:101 citat 
Olydiga medborgare att 
olydnad ”kan bidra till att 
stärka såväl välfärdsstaten 
som demokratin”.

mia modig
förbundsordförande 

Civil olydnad – varför inte?

Likvärdig utbildning
Vi på SDUF har tillsammans med UH och DBU gjort ett 

gemensamt uttalande där vi betonar vikten av att det finns en 
statlig specialskola för våra målgrupper.

Alla tre organisationerna delar den starka åsikten att en stat-
lig skola är ett måste för att kunna erbjuda våra målgrupper en 
likvärdig utbildning med andra barn och unga i samma ålder. 
Kommunerna har inte resurserna eller förutsättningarna.

För att våra målgrupper ska få en likvärdig utbildning 
krävs mindre klasser än den kommunala skolan klarar av att 
erbjuda, en teckenspråkig miljö och/eller med tekniska hjälp-
medel. Vi vill att alla barn och unga som har någon typ av 
hörselskada eller är döva får undervisning på teckenspråk.

Hela uttalandet kan du läsa på: www.sduf.se
anna kain wyatt
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Stadskampen i Härnösand 

Stadskampen för år 2015 arrangeras av Norrlands 
Ungdomsklubb. Alla ungdomsklubbar i Sverige 
skickar sex deltagare var och tävlar mot varandra i 
olika grenar. Ta chansen att få representera din stad
och anmäl dig till din ungdomsklubb! 

Plats: Härnösand
Datum: 4-6 september
Antal deltagare per ungdomsklubb: 6 deltagare 
Kostnad per deltagare: Endast 300 kr för resor, kost, 
logi och aktiviteter.
Sista anmälningsdagen för Ungdomsklubbar: 30 juni 2015 
Facebook-sida: Stadskampen 2015 

Vår efterlängtade språkresa till USA
Vi är mycket glada att kunna presentera vår språkresa år 

2015! Det går till i Indiana i USA, där svenska ungdomar får 
chansen att bland annat uppleva det amerikanska national-
dagsfirandet 4 juli och lära sig engelska och amerikanskt teck-
enspråk i skolan. Kolla vår hemsida för mer information.

Datum: 2-18 juli
Plats: Indiana School for the Deaf (ISD), Indianapolis, In-
diana, USA
Antal: ca 10-12 deltagare, döva och hörselskadade
Ålder: 13-17 år
Kostnad: Inte klart än – vi uppdaterar på hemsidan.
Sista anmälningsdagen: 19 april 2015
Mer information på vår hemsida: www.sduf.se/sprakresa

Vi söker ekonomiassistent på 50 %
Vi söker nu en person som kommer löpande att jobba med 

förbundets ekonomi och administration, bl.a. lön, fakturor, 
årsredovisning, budgetarbete, medlemshantering och rese-
bokningar. Kravet är att du är teckenspråkig, kan flytande 
skriven svenska och har en för jobbet relevant utbildning eller 
dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi ser 
gärna att du är ung då det passar vår målgrupp. 

Sista ansökningsdagen 16 april. Mer information om 
tjänsten och hur man ansöker finns på vår hemsida!  

Internationellt volontärprogram
För dig som är döv eller hörselskadad och som fyllt 20 år och 

vill resa och upptäcka världen. Västanviks folkhögskola i Lek-
sand ska ha en kurs på ett år, med 3 månaders utlandspraktik 
under vårterminen. Sista ansökningsdagen 15 april 2015. 
Läs mer på www.vastanviksfhs.se        

Rapport från NUS i Oslo
Att Tänka Nytt. Det var våra utmaningar under årets Nordic 

Deaf Youth Seminarium (NUS) under helgen 13-15 mars i Oslo, 
Norge.  Deltagarna från fyra nordiska länder var närvarande: 
Sverige, Norge, Danmark och Finland.  

Den första delen av programmet öppnades med hur du lyckas
få en idé att bli till verklighet. Eva Skovli från Norge delade med 
sig sina hemligheter om hur hon skapat en framgångsrik webb-
shop från grunden som så småningom såldes. Är ni sugna på att 
starta eget företag? Allt är möjligt!  

Sedan hade vi Malin Johansson från Sverige som genom ett 
genusperspektiv uppmärksammade hur normer påverkar våra 
liv. Är normkritiskt tänkande nödvändigt? Hur ska vi annars 
bli medvetna vad vi gör med våra liv, fatta beslut, behandla 
andra och reagera i olika sorters situationer. Deltagarna fick 
också testa frågesport som handlade om kvinnohistorien och 
även statistik om män och kvinnor i Norden. 

Netta Keski-Levijoki från Finland tog upp ett känsligt ämne, 
döva och pengar.  Ett ämne som kan anses som tabubelagt men 
samtidigt behövs detta uppmärksammas. Till exempel när 
man försöker dra fördelar av sin dövhet eller hörselskada. Att 
man får fri entré till museer, rabatterade bio- och kollektiv-
trafikbiljetter – ja, listan är lång.  När är det moraliskt lämpligt 
att undvika att betala något och när det inte är det? Har vi blivit 
vana vid att få gratis eller rabatterade saker? Varför rycker vi 
på axlarna och visar en attityd av likgiltighet även när vi är 
medvetna om att det finns ett problem? Har vi inte ett moraliskt 
ansvar  att se till att systemet inte missbrukas? Ska vi samla 
in våra handikappersättningar till bättre saker, t.ex. att stödja 
lokala döva idrottsföreningar eller ideella dövorganisationer? 

Som ni kan föreställa er, var helgen full av härliga och livliga 
debatter bland deltagarna. Vi hade även en frågestund med en 
panel som täckte frågor som diskuterades under dagen. Något 
som var återkommande var att det alltid fanns andra perspektiv.
Det här seminariet fick oss att tänka nytt! Nya vänner och 
återknytande kontakter med gamla kompisar bevisade att NUS 
blev väl genomfört! Och inte utan nordisk stolthet, såklart! 

Stort tack till NDFU som var värd för årets NUS. Om NUS 
2017 ska ske på Island eller i Finland är ännu inte bestämt.

Vågar du tänka nytt nu?       
julia velasquez www.sduf.se
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