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Varifrån kom min dövidentitet, mitt intresse
för föreningslivet och viljan att påverka?
Ända sedan jag föddes har jag haft en stark vilja

och starka åsikter men jag var aldrig aktiv inom
föreningslivet.
När jag blev äldre började jag aktivt framföra mina
åsikter och deltog i debatter på nätet, men jag kände
att det blev mycket snack och lite verkstad. Så jag började
nosa lite grann på att vara aktiv inom föreningslivet
genom att anordna en halloweenfest på Dövas hus i Örebro.
Det blev en succé! Både yngre och äldre uppskattade den, och
framförallt möjligheten till fristad som gavs i att bara få umgås
med varandra. Vad menar jag med fristad? Jag menar ett ställe
där man som döv kan slappna av och slippa verkligheten med
kommunikationshinder och fördomar. Stark gemenskap föder
fram dövidentitet – man blir stolt över att vara döv!
Det var då glöden tändes i mig och jag förstod att man verkligen kan påverka. Jag fick frågan att sitta med i styrelsen i
SDUF. Svaret var givet – självklart!

Och självklart är jag också stolt döv! Jag vill peppa alla er
barn och ungdomar så att ni med maximalt självförtroende
också kan säga att ni är stolta döva.
Varför är det viktigt att kunna säga att man är stolt döv?
I just det ögonblick som man säger och känner så, så innebär
det per automatik att man står emot audism och säger nej mot
förtrycket. Samtidigt växer ens självkänsla så att man vågar utveckla sig själv och tar emot vad livet kan erbjuda en - med mod!
Jag kan redan nu se många unga som har börjat stå på sig
och vågar delta i debatter, kritisera audismen och på egna
initiativ skapa sidor på nätet som berör döva och dövkultur.
Härligt att se!
En annan viktig faktor till begreppet “stolt döv” är hemvägledning. Varje år besöker SDUF Almedalsveckan på Gotland
och lobbar för olika frågor och i år blev vårt tema just hemvägledning. Det är otroligt viktigt med hemvägsledare och vi
tror att tack vare en sådan typ av vägledning som föräldrar får
när de får ett dövt barn, så blir det inte lika skrämmande för
föräldrarna.
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Vi tror även att den typen av vägledning kommer hjälpa föräldrar att förstå vad döva barn behöver och mår bäst av. Därför
har vi möten med många olika politiker som har inflytande i
sjukvården för att det är just där föräldrarna ska erbjudas hemvägledare (som sedan jobbar med både läkare och föräldrar).
Vägledningen kommer att bringa en ljus framtid för framtida
döva barn och ungdomar med ökad förståelse att teckenspråk
och dövidentitet är otroligt viktigt!

Under veckan i Almedalen sprang vi på många olika intressanta seminarier och föreläsningar och det väckte tankar
hos mig. Efter veckans slut växte en längtan inom mig att få
se unga döva stå och föreläsa eller hålla i debatter eller seminarier!
Vem vet, kanske kommer du stå på scenen och hålla i ett seminarium i Almedalen en vacker dag där tusentals människor
kommer stå och lyssna på vad DU har att säga? Ingenting är
omöjligt!
Jag vill avrunda med att avslöja en hemlighet för er läsare.
Det är tack vare hemvägledaren som mina föräldrar fick träffa
när jag var liten, som gjorde att jag fick en bra uppväxt och utvecklade starkt dövidentitet, som gör att jag idag står här med
fötterna på jorden och kan säga att jag är stolt döv!
Den möjligheten vill jag

och SDUF se till att varje barn
ska få, för alla förtjänar en
trygg och toppenbra uppväxt.
Sist men inte minst: kunskap
ger makt och mod.
Vi kanske ses under någon
av SDUF:s aktiviteter eller
påverkansarbete, till exempel i
Almedalen nästa år?

johanna mauritzson
ledamot sduf förbundsstyrelse

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

Förbundsordförande:
Mia Modig
mia.modig@sduf.se
0730 636 638(sms/3G)

ung
Nordiskt barnläger på Island

Årets nordiska barnläger var på Island. En och en halv timme
utanför huvudstaden Reykjavik hamnade vi på ett enormt
camp-område som hade egna båtar, gigantiska gröna marker
och också en sjö. Deltagarna kom från Finland, Danmark,
Norge, Island och Sverige. Svenskarna var flest, 10 deltagare
plus tre ledare. På sex dagar fick deltagarna prova på alla möjliga olika aktiviteter som till exempel rida på isländska hästar,
paddla kajaker, klättra, skjuta med båge och mycket mera. Men
vi fick också lära känna varandra och lära oss varandras språk,
vilket var väldigt lärorikt. Lägrets arrangörer var mycket duktiga och ordnade så att vi alla fick ha det trevligt och bra. Det
var bara toppen och alla barn borde faktiskt åka bort på läger!
Man får mycket språk och lärdomar på köpet!
Kolla gärna bilder och uppdateringar på Facebook, både i
SDUF:s evenemang “Nordiskt barnläger på Island” samt “Deaf
Nordic Children Camp in Iceland”!
gruppledaren jessica

Ungdomsklubbskonferens

Den 13-15 november är det dags för SDUF:s ungdomsklubbskonferens med temat “civil olydnad”. Under konferensen tas
ämnen upp som berör ungdomsklubbarna och man får chans
att ge och ta emot tips från varandra som kan utveckla ens egen
ungdomsklubb.
Civil olydnad är en metod för att påverka och förändra samhället – att man gör öppet motstånd (utan våld eller att bryta
mot lagen) mot förtryck, orättvisor eller missförhållanden. Det
kan vara till exempel att demonstrera, skriva insändare, vägra
följa myndighetsbeslut, strejka och mycket annat. Vi kommer
ha föreläsare som pratar om ämnet och hur SDUF:s ungdomsklubbar kan dra nytta av det.
Vi kommer att bo i West Best Arena Hotel i centrala Vänersborg och hålla till på UF Viljans fastighet Hörnet, också centralt.
Du anmäler dig hos din ungdomsklubb som skickar max två
ombud. Du behöver inte vara styrelsemedlem för att få delta.
Sista anmälningsdag är 5 oktober. Det är gratis för ombuden
att delta och resor, aktiviteter, kost och logi ingår. Vänd dig till
ungdomsklubbarna för mer information. Kolla efter program
och information på vår facebooksida och på hemsidan!

SDUF får mer personal

Vi är glada att presentera vår nya ekonomiassistent,
Tahir Mohammed! Han ska jobba 60% med ekonomi och
administration. Vi vill också presentera Carolina Ekström
som ska göra sin praktik för sin socionomutbildning hos oss!
Hon ska jobba med SDUF:s projekt ”Barn- och ungdomsjour
på teckenspråk”. Förutom Tahir och Carolina så består SDUF:s
kansli av generalsekreteraren Anna Kain Wyatt och ungdomskonsulenten Sofia Nilsson.
Varmt välkomna Tahir och Carolina!

Historisk dokumentation SDUF 50 år

SDUF bildades år 1966 – och fyller 50 år nästa år 2016! Därför ska SDUF tillsammans med Urban Mesch och Charlotte
Gustavsson skapa en historisk dokumentation och överblick
av SDUF:s 50-åriga historia. En jubileumsbok med material,
bilder och historier om SDUF:s styrelser, läger (både i Sverige
och utomlands) och andra viktiga händelser! De eftersöker
material från just dig. Har du varit med i SDUF:s styrelse eller
deltagit i något läger eller demonstration för längesen eller
kanske nyligen? De efterfrågar allt möjligt material från mellan
åren 1966 till 2016. Läs mer på sidan 27!

För dig som går på RGD/RGH

SDUF anordnar elevrådsseminarium för alla elever på RGD/
RGH i Örebro. Du är inbjuden oavsett vilket år du studerar,
vilken skola du går i eller om du sitter med i ett elevråd eller
inte. SDUF tror starkt på elevdemokrati och att alla elever ska
veta sina rättigheter.

Datum och tid: Onsdag 16 september kl 13-17
Plats: Virginska gymnasiet, samlingssalen
Teckenspråkstolkar finns självklart på plats.
Det blir en eftermiddag där alla elever får chans att lyssna på
och diskutera vad syftet med ett elevråd är och hur man kan
påverka skolan med hjälp av elevråd eller elevkår. SVEA, en
organisation för Sveriges elevråd, kommer också vara på plats.
Missa inte chansen att få träffa andra och lyssna på hur elevråden fungerar i de andra RGD/RGH-gymnasieskolorna!
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