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Norrlandslaget vann!
Totalt deltog sex städer runt om i Sverige. Första dagen var 
det socialt samkväm och t-shirts delades ut. Varje stad hade 
sin egen färg på t-shirten och man kunde se rivaliteten 
mellan städerna redan på första dagen. Då förstod man 
att helgen skulle bli tuff!  Första dagen var det hårda tag
direkt; paintball som gällde. Där såg man att Norrland hade

 en fördel av all älgjakt däruppe. De spöade varje stad och tog 
hem pokalen som bästa staden i grenen paintball.

På eftermiddagen var det tre lekar i badhuset: snabbast tid 
i rutschkanan, snabbast där ett gäng skulle gå motströms i 
vattnet, och simma 50 meter med en sådan där badring på sig. 
Alla städer var nästan lika bra i badhuset så det var den sista 
dagen, d.v.s. söndagen, som skulle bli avgörande. Det blev en 
trekamp samt sång från varje stad. Segrande ur Stadskampen 
2012 gick Norrland och det är bara att gratulera. Extra kul att de 
vann då Norrlands Ungdomsklubb bildades rätt nyligen. 

Grattis Norrland!
Resultatet i hela Stadskampen 2012:
1. Norrland
2. Göteborg
3. Örebro
4. Stockholm
5. Skåne
6. Vänersborg

f lorian som ingick i stockholmstruppen
ANM: Nästa Stadskampen 2013 blir av i Göteborg.

SDUF uppvaktade SDUR
Under Dövas Dag-helgen uppvaktade SDUFs ordförande Malin 
Johansson och ledamot Malin Beckman SDUR som fyllde 75 år. 
Uppvaktandet skedde på fredagskvällen då SDUR  och DUKIS, 
som firade 20 år, hade ett festprogram. Dagen därpå gick Julia 
Gezelius och Malin Beckman från SDUF runt på Dövas dag-
mässan och gjorde en enkät. De mötte ungdomar som svarade på 
olika frågor. Syftet med enkäten är att utveckla SDUF som ung-
domsförbund utifrån ungdomarnas synvinkel.

European Deaf Students Union
Du har väl inte missat att EUDY nyligen godkänt European Deaf 
Students´ Union (EDSU) som en arbetsgrupp? Vad, varför, hur 
– låt mig ta det från början. Under EUDY:s styrelsemöte i Bryssel 
december 2011 föreslog Timothy Rowies att EUDY skulle starta 
en ny arbetsgrupp, EDSU. Dess huvuduppgift skulle vara att 
samarbeta och utbyta information samt erfarenheter mellan 
olika dövstudentorganisationer runtom i Europa. Förslaget 
beviljades. Med det startades en fokusgrupp som skulle diskutera 
fram arbetsgruppens mål, syfte samt stadgar. Förutom Timothy 
satt jag och fem andra personer från olika europeiska länder 
med i fokusgruppen. Vi träffades två helger under vårterminen, 
i Bryssel och Köpenhamn, och diskuterade tillsammans fram 
EDSU:s nya stadgar.  Den 14 juli 2012, beviljades vårt arbete 
och EDSU är numera en arbetsgrupp under EUDY med mål att 
arbeta för att döva studenter ska ha rätt till att få en utbildning på 
universitetsnivå, vi ska ha samma rättigheter som vilken student 
som helst. Vårt mål är även att främja så att varje europeiskt 
land har någon form av studentorganisation för döva så att vi 
kan skapa ett nätverk där vi kan samarbeta och utbyta erfaren-
heter, men främst, hjälpa och stödja varandra.

Vi har som mål att ordna seminarium där döva europeiska 
studenter får chansen att träffa varandra. Det är viktigt att en 
döv student ska veta att denna inte är ensam. 

Så, för dig som är student, håll utkik framöver efter EDSU 
och bli en del av studentrörelsen för döva.  Avslutningsvis vill 
jag nämna EDSU:s motto: “Yes, we Deaf students can! We are 
your future” 

gabriella della morte pålstam 
committee member of edsu

  Förbundsstämma i april 2013
SDUF planerar att ha sin förbundsstämma den 12-14 april 2013.
Information om var den hålls kommer senare.
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ungFlorian om sitt besök i Grönland 
I Nuuk, Grönlands huvudstad, var det ca 15 döva på plats varav 5 
var ungdomar, 18-30 år gamla. Jag mötte Søren Elias Villadsen, 
29 år gammal, för att fråga lite om Grönland. På frågan om hur 
många döva det finns i hela Grönland, svarar han cirka 50. Värt 
att notera är att hela Grönland är lika stort i bredd som från Paris 
till Budapest och i längd från Oslo till Afrika. Så ett litet land är 
det minsann inte! Av de 50 döva är ca 10-15 ungdomar och bara 
10 döva bor i huvudstaden Nuuk. De resterande är utspridda i det 
avlånga landet. Det kostar dessutom mer att resa inom Grönland 
än att resa till t.ex. Köpenhamn och därför träffas döva inte så 
ofta i Grönland. Fast en träff om året har de och den betalas av 
Viden- och og Rådgivningscenter for Handikappade. Kostnaden 
för träffen som pågår i runt fem dagar är hisnande 70 000 euro, 
dvs runt en halv miljon kronor.

Søren Elias själv jobbar som bagare i sin hemort, Maanitsoq. 
Jag blev nyfiken på hur bemötandet på arbetsplatsen är i Grön-
land jämfört med Sverige.

I Grönland använder de danskt teckenspråk med ett litet 
inslag av det grönländska då Grönland fortfarande tillhör Dan-
mark trots att det är ett eget självstyrande territorium. Många 
döva i Grönland har flyttat till Danmark för studier och arbete 
och antalet döva i Grönland minskar. Därför var det intressant 
att få reda på hur Søren ser på saken och om han har planer 
på att flytta till Danmark. Han funderar lite och svarar: ”Njae, 
jag trivs bra här i Grönland. Men visst har jag tänkt lite på att 
flytta till Danmark, det är ett riktigt vackert land, jag har varit där 
flera gånger. Men pengarna är ett problem”. I slutet av intervjun 
kunde jag inte låta bli att fråga vad hans favoritkäk var. Svaret 
blev rått valstjärtskinn, rökt fisk, räkor och så rå sällever. Jag, 
som själv inte är någon fan av havsmat, kände hur frukosten var 
på väg upp från magen, men så är Grönland. Landet lever mycket 
på havsmat då i princip alla städer är nära kusten, ingen bor i 
mitten av Grönland som har 3 km djup is.

Jag tackade för intervjun och återgick till seminariet som 
handlade om organisationsarbete, och som syftade mestadels till 
att stabilisera det grönländska dövförbundet KTK, Kalaallit Tusi-
lartut Kattuffiat. Programmet för det tre dagar långa seminariet 
var fullspäckat med föreläsningar från flera olika personer, t.ex. 
Grönlands hälsominister Agathe Fontain, Grönlands social-
minister Mimi Karlsen och chefen för tolkmyndigheten i Dan-
mark, Bo Kragelund. 

Seminariets första dag flöt på bra fast inte så många frågor 
ställdes från grönlänningarna. På andra dagen ställdes det en 
massa frågor då grönlänningarna insåg att de blivit orättvist 
behandlade. En person berättade att han tjänade 15 kr/timme 
medan de andra anställda tjänade mycket mer än så bara för 
att han var döv. En annan person berättade också att det är lag 
på att man som döv ska kunna få tekniska hjälpmedel men att 

kommunen avslog hans ansökan, vilket inte är i enlighet med 
lagen. Alltså har kommunen brutit mot lagen. Jag är nog inte den 
enda som anser att seminariet med grönlänningarna blev jätte-
lyckat! På lördagen var det dags för Dövas Nordiska Ungdoms-
råds (DNUR) möte och även det flöt på rätt bra, vi diskuterade 
möjligheten till ett nordiskt universitet samt en nordisk folkhög-
skola. Även ett nordiskt ridläger kom på tal. Mycket är på gång de 
kommande åren. Håll ögonen öppna! 

f lorian tirnovan

EUDYs generalförsamling 2012 
Malin Johansson och jag representerade SDUF under den årliga 
European union of Deaf Youth General Assembly (generalför-
samling) som hölls i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina 13-15 juli. 
Totalt inkom det bara en motion, från Belgien som ville att 
EUDY-styrelsen skulle hålla sig bättre uppdaterad via sociala 
medier. Den beviljades omedelbart.

Styrelsen hade också en proposition om att få godkänna Euro-
pean union of Deaf Students där Gabriella Della Morte Pålstam 
sitter i styrelsen. Den beviljades också. Hela GA flöt på smärt-
fritt och bland annat klubbades det om att nästa EUDY Youth 
Camp (18-30) ska hållas i Bulgarien 2014. EUDY Children Camp 
(9-12) blir av i Gröningen, Holland 2013. Vi kommer att sätta ut 
information på våra sociala medier när det närmar sig så ni kan 
anmäla er! Nästa GA blir av i Berlin 2013. Är ni nyfikna och vill 
veta mer? Tveka inte att maila oss! f lorian tirnovan

Hej GTU, NU, UFV, SDUR, SKUR och ÖDU!
SDUF planerar att ha en konferens för ungdomsklubbarna den 
9-11 november 2012 i Örebro. Två representationer från varje 
ungdomsklubb är jättevälkomna till Ungdomsklubbskonfer-
ensen. Mer information om konferensen finns hos din ungdoms-
klubb och på: www.sduf.se. Frågor? Maila till sduf@sdrf.se


