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WFDYS premiär i Kenya & USA
Nu är jag inne på mitt andra år som WFDYS ordförande. Det är,
och kommer att vara, mycket lärorikt! I min senaste UNG-text
skrev jag att jag skulle till Kenya på styrelsemöte. Det var det
första WFDYS-styrelsemöte som arrangerades i Afrika. Mötet
blev en succé där vi diskuterade vårt första år och hur vi skulle gå
vidare. Vi fick dessutom se hur Kenyas ungdomsförbund genomförde sitt första förbundsmöte. Kenyanska ungdomar hade
massor av idéer om hur de skulle kunna påverka regeringen.
Efter Kenya åkte jag till Kentucky i USA där WFD hade styrelsemöte. WFDYS har en plats i WFD:s styrelse. Vi diskuterade
allt från medlemsländerna till påverkansarbeten gentemot
FN via International Disability Alliance. Innan styrelsemötet
hade jag en föreläsning för deltagarna på Deaf Youth USA:s
nationella läger där vi tog upp att USA inte brukar skriva under
internationella mänskliga rättigheter-avtal. Det var något som
amerikanska ungdomar ville ändra på. USA kommer att ordna
WFDYS nästa barnläger i Kalifornien år 2014. Jag är säker på
att det blir jätteroligt!
Efter sommaren var det dags för något spännande. Jag fick åka
till New York för det femte statspartsmötet om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det var också
första gången som WFDYS var med. Med på mötet är alla stater
som har ratificerat konventionen där de bl.a. diskuterar hur de
har arbetat med konventionen och vilka problem som finns. Vi i
WFDYS och WFD var på plats tillsammans med andra funktionshindersförbund för att bedriva vårt påverkansarbete. Det gjorde
vi genom att t.ex. presentera våra synpunkter på ett s.k. runda
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bordet-samtal, lyssna på staternas rapporter och sen prata med
dem som kanske inte har nämnt teckenspråk eller nämnt något
som står i strid med konventionen. WFDYS påpekar ofta att de
har glömt att inkludera oss ungdomar i olika områden. Många
stater saknar ett samarbete med ungdomsförbund eller så har de
inga ungdomsförbund alls. Så det finns mycket kvar att göra.
Just nu ser jag fram emot vårt nästa styrelsemöte i Hong
Kong, och det fortsatta påverkansarbetet tillsammans med
WFD, som ska ha styrelsemöte i Geneve.
Ni kan följa oss på vår hemsida, www.wfdys.org, där vi har
lagt upp filmer från våra senaste representationer.
jenny nilsson, wfdys ordförande

Nordiskt ungdomsseminarium
Nordiskt ungdomsseminarium arrangeras vartannat år i ett
nordiskt land, och de nordiska länderna turas om att vara värdar.
2011 hölls ungdomsseminariet i Danmark, och 2013 är det vår
tur! Seminariet kommer att hållas i Malmö, någon gång under
våren. Mer information om antal deltagare, datum, pris osv.
kommer. Men det blir garanterat en grym helg så håll utkik!

Nyhetsbrev på teckenspråk
Efter önskemål från ungdomsklubbarna har vi börjat med nyhetsbrev på teckenspråk. Vi kommer att börja med minst två nyhetsbrev per år. Vårt första nyhetsbrev på teckenspråk kan ni se på
vår hemsida eller Facebooksida!

Mejla: sduf@sdrf.se
Blogg: www.s-d-u.se/blogg
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:
Malin Johansson
malin.johansson@sdrf.se
070-860 43 83 (sms/3G)
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Ett ögonblick!

Florian Tirnovan, 22
SDUF:s nya ungdomskonsulent

Grattis till det nya jobbet! Hur känns det?

– Mycket bra! Jag kunde inte ha fått ett bättre jobb. Jag får
jobba med frågor jag brinner för. Dessutom passar det min
utbildning och mina intressen.

Berätta lite om din bakgrund. Vad har du gjort tidigare?

– Jag har bland annat jobbat som fritidsledare på Dukis i
Stockholm och vikarierat på olika ställen. Jag gick på International Deaf Youth Leadership-programmet (Frontrunners 7)
på folkhögskolan Castberggård i Danmark.

Ditt intresse för ungdomsfrågor, var kommer det från?

– Jag har alltid varit intresserad av ungdomsfrågor. Jag var
ordförande i elevrådet både på Manillaskolan och i gymnasiet, på
Risbergska skolan. Dessutom var jag med i SDI Ungdom också.
Jag vill att alla ska ha det bra, att ingen ska känna sig utanför.
Och i Danmark insåg jag hur diskriminerade vi är ibland.

Har du något exempel?

– Ett problem kan vara när lärare som anser sig vara teckenspråkiga när de knappt kan det. Vem bedömer det? Vi har fått det
inpräntat i oss att det ska vara på en viss nivå och på ett visst sätt.
Vi borde vara mer rebelliska. Vi ska inte acceptera det, tycker jag.

Språkresa – New Mexico 2013 – NEXT

SDUF planerar en språkresa för 13-17 år till New Mexico School for the
Deaf i Santa Fè, USA, till sommaren 2013. Följ med på ett fantastiskt
äventyr, lär dig det amerikanska teckenspråket och få nya vänner för
livet! Mer information om datum och pris finns på: www.sduf.se

Ledare sökes till Språkresan

Mer information om jobben finns på vår hemsida: www.sduf.se
Frågor? Ta kontakt med Johanna Karmgård på:

johanna.karmgard@sdrf.se

Marika Norrgrann slutar som administratör för SDUF.
Du tar vid där hon slutar, men din befattning blir ungdomskonsulent. Vad är skillnaden?

– Jag kommer att vara allt-i-allo och kommer att dela arbetstiden 50-50 med administrativt och intressepolitiskt arbete.

Vad kommer SDUF jobba med den närmaste tiden?

– Vi kommer att följa handlingsprogrammet, bevaka flytten
av bl.a. Manillaskolan, tolktjänstutredningen och utredningen
Likvärdig utbildning. Och vi kommer att satsa på kommunikation gentemot våra medlemmar. Enkäten vid Dövas dag visade
att de vill att vi ska bättra oss på just det. Och det kommer vi att
göra. Vi finns på Twitter, Facebook och vår hemsida.
– Och språkresan till New Mexico som blev inställd ifjol ska
genomföras i sommar.

Vad vill du göra för SDUF?

– Jag vill komma ut och visa upp SDUF. Trots våra små
resurser vill jag att unga vet vad vi gör och att relationen med
medlemmarna ska vara nära. De ska inte tycka att vi är för
långt borta.
text & foto: tomas lagergren

SDUF:s omorganisation

SDUF:s ekonomiska situation har försämras genom åren på grund av
minskade anslag från Ungdomsstyrelsen, vilket har minskat med ungefär 500 000 från 2009. Under hösten har vi omorganiserats, och bl.a.
har de tidigare två tjänsterna (Intressepolitisk ombudsman och administratör) blivit en tjänst som nu kallas ungdomskonsulent. Ungdomskonsulenten får ett brett uppdragsområde med många intressepolitiska
uppdrag samtidigt som denne ska sköta det administrativa arbetet.
Florian Tirnovan är vår nya ungdomskonsulent och började jobba i
okt-ober. Marika Norrgrann, administratör, kommer att sluta.
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