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Tidigare år samarbetade vi med flera hörselorganisationer 
under Almedalsveckan. I år valde vi att samarbeta med pro-
jektet En Stärkt Röst, som SDUF är delägare i. Projektet 
går ut på att på sikt öka unga personers med funktionsned-
sättningar inflytande i samhället. Läs mer om projektet på 
hemsidan www.enstarktrost.se. Vi hade på oss lila tröjor 
med texten ”Jag är inte jobbig, jag är viktig!” från projektet. 
Barn- och äldreminister Maria Larsson hyllade dem.

Projektet hade olika arrangemang, bland annat ett semi-
narium där politiker deltog och där Lars Ohly var moderator. 
Lars skötte sin roll riktigt bra och ställde verkligen politikerna 
mot väggen. Vår före detta ordförande och nuvarande medlem 
Malin Johansson var med i paneldebatten och även hon skötte 
sig riktigt bra. Tyvärr var politikerna duktiga på att snacka sig 
ur. Med andra ord inget nytt.

Vi i Almedalsgruppen – bestående av två styrelsemedlem-
mar, tre SDUF-medlemmar och en tjänsteman – gick också på 
seminarier och lobbade politiker. Det var ett bra sätt att synlig-

göra oss då vi hade teckenspråkstolk. Tolkarna stod på scenen. 
Vi förberedde ett antal frågor inför varje seminarium vi skulle 
på. Här var det viktigt att ställa rätt fråga och få ett riktigt 
svar, är det inte någon spetsfråga så kan svaret bli suddigt och 
i värsta fall utebli. 

Ett seminarium tidigt på morgonen handlade om barnkon-
ventionen och om hur vi kan dra nytta av den. Barn- och äldre-
minister Maria Larsson var på plats och svarade på frågor, hon 
såg oss med våra tshirtsar och sa på scenen ”Dessa fina tröjor 
med mottot ’Jag är inte jobbig, jag är viktig!’. Mottot är så 
sant!” och pekade på oss.

Efter det satte hon sig på raden framför oss. Vår gamla sty-
relsemedlem, Charlotta Sjölander, tog tillfället i akt och pratade 
med Maria om barnkonventionen, om den skyddade barn med 
funktionsnedsättning tillräckligt? Det var en givande diskus-
sion, det märktes att vi gjorde avtryck hos henne.

Vi längtar redan till nästa Almedalsvecka, då är det valår!
f lorian tirnovan, ungdomskonsulent

SDUF i Almedalen: ”Jag är inte jobbig, jag är viktig!”
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SDUF:s Ellinor till det stora äpplet
Visste ni att världen har mer än en miljard människor med 
funktionsnedsättning? Jag åkte till New Yor för att delta i stats-
partsmötet (17-19 juli) om FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Mötet var i FN:s hög-
kvarter. Parallellt med konferensen höll olika länder i sina 
presentationer om vad de hade gjort på tillgänglighetsområdet. 
Mest intressant var Danmarks presentation. Vårt grannland 
berättade om en föredömligt tillgänglig kontorsbyggnad. Även 
Kenyas presentation var intressant. De berättade om mikrolån 
till personer med funktionsnedsättning så att de kan starta eget 
och försörja sig själva. EUD:s ordförande Markku Jokinen och 
WFD:s ordförande Colin Allen var också med på konferensen. 

ellinor persson, sduf-styrelsemedlem

Vinner Norrland igen?
Vi ska ha styrelsemöte den 6-8 september i Göteborg, i sam-
band med stadskampen som arrangeras av GTU, Göteborgs 
Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Vi kommer att vara på plats 
lördag förmiddag och ser på när ungdomsklubbarna gör upp 
vilken stad som är bäst i Sverige. Kommer Norrlands Ungdoms-
klubb att försvara sin titel från förra året? Det är riktigt roligt 
att Stadskampen som bara var en liten grej i början har blivit 
permanent och arrangeras varje år av ungdomsklubbarna med 
finansstöd från SDUF

Ungdomsklubbskonferens i höst
Ungdomsklubbskonferens är uppskattad av våra ungdoms-
klubbar och det planeras för fullt inför detta års upplaga av 
konferensen. Den kommer att bli av under senhösten

SDUF är med på Dövas dag
Dövas Dag 2013 kommer att bli av i Sundsvall 20-22 september. 
SDUF finns på plats. Vår Dövas Dag-fond har tagit emot ansök-
ningarna från ungdomsklubbarna för transport och fonden har 
delat ut pengarna.

Äntligen ny hemsida
Vi jobbar på med en efterlängtad ny hemsida. 
Den lanseras inom snar framtid. Håll utkik! 

www.sduf.se


