unga

zon

Arbetslivstolkning ska inte vara en kostnadsfråga

En evig fråga som nu återigen lyfts fram är döva och
hörselskadades rätt till tolk i arbetslivet. Tolkfrågor är ett
av mina ansvarsområden i SDUF-styrelsen och jag tycker
precis som de flesta av er att obegränsad tillgång till gratis
teckenspråkstolktjänst är oerhört viktigt för döva/hörselskadade
barn och ungdomars utveckling och möjligheter inom skolan och
senare även inom arbetslivet.

Det svenska samhället behöver ändras på många områden.
Bemötandet av tiggare på gatan för att ta ett exempel; vi går
oftast förbi utan att kolla eller hälsa, men ibland stannar vi
och ger några mynt för att lätta vårt samvete. Varje dag sitter
tiggaren där utan att bli sedd på riktigt, jag kan tänka mig att
många dagar går utan att någon ens vill se henom i ögonen. Man
ser inte personen och dennes behov utan bara tiggaren som man
tvingas förhålla sig till på väg in i eller ut ur butiken. Pengarna
ramlar ner i tiggarens kopp med jämna mellanrum, men vem och
vad går pengarna egentligen till? Gör de faktiskt någon nytta? Vi
vet oftast inte vad som händer med pengarna.
Personligen ger jag nästan aldrig pengar till tiggare och
hemlösa, inte för att jag är hjärtlös utan för att jag inte vet om
mitt bidrag faktiskt hjälper personen i längden. Inte all goodwill
är bra goodwill. Jag hälsar dock alltid, ögonkontakt och ett leende
kan göra stor skillnad. Man brukar säga att det är bättre att
stödja till exempel missionshusen som tar hand om hemlösa och
ger dem sängplats och mat varje dag. Då vet man att pengarna
går till något gott ändamål. Man måste bidra på rätt plats och på
rätt sätt för att underbygga ett välfungerande system i samhället.
Synd att det inte alls verkar vara samma tänk när det gäller
bidrag och stöd till döva och hörselskadade. Själva konceptet att
arbetsgivaren ska betala den döva anställdas tolkkostnader är
ett mycket stort systemfel.

Sverige lägger ner mycket pengar varje år på olika
arbetsmarknadsinsatser för att hjälpa bland annat döva och
hörselskadade att få jobb. Man tycker att det är självklart att alla
som bor i landet ska kunna få möjlighet till att bidra till samhället
och göra nytta. Hur mycket eller hur man kan göra detta får
vara upp till var och en och ens egna individuella förmågor och
förutsättningar. Men vilken nytta gör skattepengarna när man
sedan kräver att arbetsgivarna ska stå för tolkkostnaden? Istället
för att betraktas som en aktuell och intressant ny medarbetare
som är bra för företaget hamnar all fokus på medarbetarens
hörselnedsättning och merkostnad jämfört med andra
arbetssökande som inte behöver använda tolk.
Precis som alla andra vill vi ha möjlighet till en bra utbildning
på vårt eget språk så att vi kan visa vad vi går för. Precis som
alla andra vill vi kunna välja utbildning och yrke utifrån våra
egna intressen och talanger, inte utifrån hur stort behovet för
arbetslivstolkning kommer att bli inom just det yrket eller på just
den arbetsplatsen.
Precis som alla andra vill vi bedömas utifrån vår kompetens
och vad vi kan bidra med, inte hur
mycket det kostar att anställa oss.
Vi KAN. Vi vet att vi KAN.
Vi måste arbeta gemensamt för
att Sverige ska göra det möjligt
för samhället att förstå detta.
Tillsammans är vi starka!

stine venseth
vice förbundsordförande

SDUF:s 50 årsbok 1966-2016

Vill du köpa eller beställa SDUF:s 50-årsjubileumsbok om dövungdomsrörelsen 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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Intressepolitiska arbetsgruppen; Alexandra Polivanchuk (adjungerad gen- Lägergruppen: Johanna Lundström, Juni Sowell, Sofia Nilsson (adjungerad
eralsekreterare), Nathalie Simonsson, Nora Duggan, Viktor Jäderlund (i verksamhetsansvarig) och Johan Robach. Saknas på bilden: Jonna Delvert
Skype, från förbundsstyrelsen) och Laith Fathulla, från förbundsstyrelsen
och Daniel Littorin (förbundsstyrelsen)

Intressepolitiska arbetsgruppen

SDUF:s viktiga intressepolitiska arbetsgrupp har nu haft sitt
första möte den 30 mars 2017, efter att varit vilande ett tag.
Fokuset ligger nu på bland annat Almedalen 2017, där SDUF ska
vara tillsammans med SDR, med temat “En bra start i livet”. Håll
koll på våra kommande insatser på SDUF:s hemsida och sociala
medier!

Lägergruppen - vad är på G?
SDUF:s permanenta arbetsgrupp Lägergruppen har nu
rekryterat ledare och valt deltagare till sommarens läger 2017!
Just nu förbereds det inför utbildningshelgen för lägerledare den
5-7 maj i Stockholm tillsammans med UH och DBU. Lägergruppen
håller också på att gå igenom massor av lägerdokument,
uppdatera dem samt lägga upp dem på hemsidan, vilket inte
funnits förut. Välkomna att läsa vilka riktlinjer Lägergruppen
och lägerledarna följer på http://sduf.se/lagergruppen/

Ungdomsklubbarnas nya styrelser
SDUF:s anslutna lokala ungdomsklubbar har under våren
haft sina respektive årsmöten. Här presenterar vi vilka de nya
styrelserna 2017-2018 är. SDUF ser fram emot fortsatt samarbete
och ett bra år för alla.
DDU i Dalarna, årsmöte 15 mars
Ordförande Georgia Somaraki, Julia Gezelius och Artur
Kuczynski.

ÖDU:s årsmöte

GTU i Göteborg, årsmöte 17 mars
Ordförande Hawra Faraj, Silverio Ängelberg, Stefan Ahlström,
Max Balkstam-Cuadrado och Lina Venseth.
JTUF i Jönköping, årsmöte 25 februari
Ordförande Jonna Sjögren, Adam Karlsson och Åsa Gustavsson
(adjungerad).
KUL i Uppsala, årsmöte 17 februari
Ordförande Sammer El-Masri, Sofia Ek och Henrik Östman.
NU i Norrland, årsmöte 25 februari
Ordförande Christian Östgård, Angelika Larsson och Viktor
Stenmark.

vad som händer i sduf
18/4
19/4
20-21/4
21-23/4

Brukarråd för Bildtelefoni.net, Örebro
SPSM:s skolforum, Stockholm
SDUF:s styrelsemöte, Jönköping
Ungdomsklubbskonferens, Jönköping

25/4
28/4  
5-7/5
31/5-4/6

SDUR i Stockholm, årsmöte 17 mars
Ordförande Julius Gasslander, Ellinor Persson, Sofia Lindevall,
Gustav Wahlgren, David Öhman, Rasmus Lewis och Jiin Najar.
SKUR i Skåne
Vilande.
UF Viljan i Vänersborg, årsmöte 4 april
Ordförande Sebastian Capdevila, Rebecca Jonsson, Hanna
Valtonen, Lina Sillanpää, Celine Nyquist, Linnea Nyman och
Ulf Hanson (adjungerad kassör).
ÖDU i Örebro, årsmöte 12 mars
Ordförande Niclas Maurtizon, Jesper Melin, Filippa Hellöre,
Jonny Dufvenberg, Nora Duggan, Leila Svetlov och en vakant
plats.
Barnrättsportalens möte med Barnombudsmannen, Stockholm
Seminarium “Vart är funktionshinderspolitiken på väg?”, Stockholm
Utbildningshelg för lägerledare, Stockholm
EUDY:s generalförsamling, Irland
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