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Dags för en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Vi på Sveriges Dövas Ungdomsförbund upplever inte att det
är så självklart att det ska finnas någon jourverksamhet på
teckenspråk som döva, hörselskadade och teckenspråkiga barn
utanför specialskolan kan vända sig till.
Även om många jourverksamheter är öppna på dagarna,
kvällarna och nätterna dit barn och ungdomar kan höra av
sig till genom att mejla, chatta, ringa eller via fysiska besök
så sker det bara på svenskt tal eller på skriven svenska. Var
finns teckenspråket? I samhället kan man se stora brister vad
gäller samhällsstödjande verksamheter som kan tillgodose
minoritetsgruppers behov, till exempel jourverksamhet på
teckenspråk.
Detta visar att kommunerna har en kunskapsbrist vad gäller
deras riktlinjer för barnomsorgen inom socialtjänsten för teckenspråkiga barn och ungdomar. Det finns bara fanns ett fåtal
kommuner som har riktlinjer för den här målgruppen.
Det svenska teckenspråket har inte heller någon likvärdig
status som de andra nationella minoritetsspråken som går
under socialtjänstlagen. Det är samhällets skyldighet att se
till att teckenspråkiga barn och ungdomar ska kunna ta del
av samhällets utveckling. Barnen ska ha rätt till ett likvärdigt
liv som alla andra och de ska kunna ta del av stödinsatser och
resurser som ska ges utifrån barnets egna villkor. I detta fall
ska man kunna erbjuda jourverksamhet på teckenspråk.
Vi undrar var de teckenspråkiga barnens röst är, när barnen
varit utsatta eller mött olika funderingar utanför skolan. Det är
många teckenspråkiga barn och ungdomar som mår dåligt och
de vet inte vart de kan vända sig för att få stöd. De är oftare mer
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utsatta än sina jämnåriga. Deras levnadsförhållanden kan ses
som en marginalisering av barn i det svenska samhället. Vilka
signaler ger vi barnen om vi inte tar deras frågor på allvar och
behandlar dem med respekt och värdighet?
Bland samhällets stödåtgärder finns olika lagar och styrdokument som utgör ett viktigt skyddsnät för barn och ungdomar. Vi vill passa på att påpeka att barnkonventionen som
är ett ytterligare skyddsnät för att barn och ungdomar säger att
man inte ska behöva leva under missförhållanden och att barnen
bör få ett fullvärdigt liv och aktivt deltagande i samhället.
Därför behöver barnets bästa alltid ses i relation till delaktighet i samhället genom att ge barnet möjlighet att göra sig
hört och kunna påverka sin situation, i kontakt med exempelvis samhällsstödjande verksamhet på teckenspråk i enlighet
med barnkonventionen.
Därför avser SDUF att starta
upp en barn-, och ungdomsjour
på teckenspråk till årsskiftet
eftersom samhället saknar en
sådan service idag.
erdem akan, socionom
vice ordförande sduf

Mejla: kansli@sduf.se
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:
Mia Modig
mia.modig@sduf.se
0730 636 638(sms/3G)
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Nu är det sommar!

Nordiskt Ridläger i Danmark

Elevrådsläger & styrelseutbildning!

plats: Ebeltoft, Danmark
deltagaravgift: 500 euro/3500 DDK (men de arbetar med
att sänka avgiften). Kost, logi och hyra av häst hela lägret
ingår i avgiften.
transport: DDU fixar buss från Köpenhamn. Svenska
deltagare ordnar själva resa till Köpenhamn.

Sommaren är här – och SDUF:s sommar blir intensiv som
alltid! Vi ska bland annat ha barnläger på Öland, ett nordiskt
barnläger på Island, EUDY-sommarläger i Tyskland, WFDYSungdomsläger i Turkiet, nordiskt ridläger i Danmark, språkresa till Indiana i USA och såklart ska vi även till Almedalen
på Gotland nu den 28 juni-3 juli, med temat “hemvägledning”.
Vi ses igen i höst – och då fortsätter vi! Stadskampen väntar
i Härnösand den 4-6 september, elevrådsläger/styrelseutbildning den 11-13 september, elevrådsseminarium för RGD/RGH
den 16 september, Dövas dag den 25-27 september och så
förstås ungdomsklubbskonferensen den 13-15 november.

SDUF anordnar nu ett elevrådsläger och en styrelseutbildning för våra medlemmar! Alla döva och hörselskadade ungdomar mellan 5-30 år är välkomna att delta denna helg på
Barnens Ö (norr om Stockholm).
Helgen är självklart helt och hållet på teckenspråk! Helgen
är för dig som sitter i ett elevråd eller i en styrelse, i t.ex. en ungdomsklubb. Gör du inte det, men är nyfiken? Då är du varmt
välkommen att anmäla dig och lära dig hur det fungerar.

datum: 11-13 september
program: Vi träffas på DUKiS i centrala Stockholm på fredagen från kl. 14 för gemensam bussresa kl. 20 till Barnens
Ö där vi tillbringar hela helgen. Vi är åter på Stockholm central söndag kl. 15. Detaljerat program finns på hemsidan.
kostnad: Helt GRATIS för dig som SDUF-medlem! Då ingår
kost, logi, transport och aktiviteter.
anmälan: Senast 2 augusti 2015. Du anmäler dig på vår
hemsida: www.sduf.se/elevrads-styrelseutbildning/
Missa inte chansen att delta i helgen helt gratis och träffa andra
ungdomar från hela Sverige och lär dig hur man kan påverka
och förändra med ett elevråd eller en styrelse!

DDU (Danska Dövas Ungdomsförbund) ska arrangera
”Nordiskt Ridläger” för döva och hörselskadade ungdomar
18-30 år, den 4-10 aug!
Anmälan görs direkt till dem på mejl tilmelding@ddu.dk
senast 1 juli 2015. Uppge ditt namn, personnummer, adress,
mailadress, mobilnummer, eventuella allergier och annat som
kan vara bra att veta.

Ungdomsklubbarna värdar för SDUF

Som en del av projektet Ungdomklubbslyftet har SDUFförbundsstyrelsen nu börjat ha sina möten runt om i Sverige
hos olika ungdomsklubbar. I februari var SDUF i Göteborg hos
GTU och i maj hos ÖDU i Örebro. Nästa styrelsemöte i augusti
blir av i Stockholm hos SDUR. Både förbundsstyrelsen och ungdomsklubbarna har tyckt att det har fungerat jättebra. Det är
värdefullt för både förbundsstyrelsen och ungdomsklubbsstyrelsen att få se ansikten på varandra och att ungdomsklubben då kan passa på att ordna en medlemskväll där
förbundsstyrelsen får träffa och umgås med den lokala ungdomsklubbens medlemmar.

Trevlig sommar!
önskar

sduf-förbundsstyrelsen
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