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Heta diskussioner i Madrid
n  Isabella Hagnell och jag representerade SDU i den 
årliga EUDY GA (European Union of the Deaf Youth 
General Assembly) som hölls i Madrid, Spanien 
20-22 oktober. Totalt deltog 24 olika länder i Europa. 
GA varade i två dagar och det blev några heta och 
intressanta diskussioner. Totalt inkom två olika motio-
ner, en från Finland och en från Belgien. Finland ville 
sänka antalet möten EUDY-styrelsen har för att spara 
pengar, men det gick inte genom. Belgien ville ha 
ytterligare två personer i GA som stöd eftersom 

Belgien är uppdelat i Wallonie och Flämisch och båda 
delegaterna är från varsin region. Belgiens motion 
gick genom och det betyder att Belgien kommer med 
två delegater och två andra som stöder delegaterna.

Från SDU fanns även Jenny Nilsson och Henrik 
Sundqvist på plats. Jenny Nilsson representerade 
WFDYS och Henrik Sundqvist var observatör och 
fanns till hands för oss.

Nästa möte blir av i Bosnien, samtidigt som EUDY-
läger hålls.

tEXt: FLoRian tiRnoVan Foto: BELEn naVaS

nordiskt univeristet för döva?
n  Henrik Sundqvist och jag deltog i DNURs (Dövas 
Nordiska Ungdomsråd) möte i Finland 27-30 oktober. 
Mötet var väldigt intressant och vi skapade flera olika 
arbetsgrupper som bland annat ska kolla upp om ett 
nordiskt universitet för döva är möjligt. Vi i Norden har 
också olika lagar när det gäller tolk vid universitet, 
vem ska betala för tolken om en svensk pluggar i 
Norge till exempel? Vårt mål är att alla länder i Norden 
ska ha samma lag när det gäller sånt, och för att upp-
fylla våra mål har vi skapat strategiplan 2011-2014. 
Nästa möte blir i Färöarna under aprilmånaden 2012.

FLoRian tiRnoVan 

Rapport från SDU-aktiviteter utanför Sverige

Florian Tirnovan och Isabella Hagnell i Madrid.

n  World Child and Youth Forum (WCYF) ägde den 17 
november i år rum på Stockholms Slott. Som förbunds-
ordförande för SDU representerade jag SDU både 
2010 och i år.

WCYF är ett initiativ av Kungaparet och hölls första 
gången 2010. Måsättningen är att bidra till att sätta 
fokus på barnets rätt till goda uppväxtvillkor utifrån FNs 
barnkonvention. 

Representanter från ideella organisationer, offentlig 
sektor, kultur- och näringsliv samt barn- och ungdoms-
organisationer deltog. Syftet är att barn och ungdomar 
själva skall delta och utbyta erfarenheter, allt enligt 
barnkonventionens anda och intentioner. Från den 
kungliga familjen deltog alla utom prins Carl Philip.

Under förmiddagen hölls olika föredrag med fokus 
på barnkonventionens artikel 3 om betydelsen av ”bar-
nets bästa”. Frågan om barnrättsprinciper i näringsli-
vet diskuterades och ledande företrädare för svenskt 
näringsliv deltog i en paneldiskussion.

Efter lunch hölls tio parallella seminarier med fokus 
på barnets bästa samt en idémässa för att ge kon-
kreta exempel på hur man kan förbättra arbetet i den 
egna verksamheten.

Att vi som ungdomsförbund bjuds in till den här 

typen av sammankomster är av stort värde och det är 
viktigt att vi deltar i dessa samhällsdebatter: tecken-
språket blir synligt och samtidigt sprids kunskap om 
hur det fungerar med teckenspråkstolkar. Förra året 
var det en del problem med placeringen av tecken-
språkstolkarna, men i år fick tolkarna stå bra place-
rade på scenen bredvid talarstolen.

Det var en givande dag och många olika intres-
santa frågor diskuterades. 
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