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”Sveriges Dövas Ungdomsförbund och dess medlemmar vill att 

Handbojor primärt ska vara en symbol för döva ungdomars 

utanförskap och hinder för deras individuella och kulturella själv-

förverkligande.”  

 
2011 delade vi ut SDUF:s handbojor till SPSM och myndighetens 

generaldirektör Greger Bååth. Sedan 2011 har mycket hänt, men SDUF:s 

medlemmar upplever en stadig försämring av den teckenspråkiga 

miljön i SPSM:s skolor. För att kunna uppnå en likvärdig utbildning och en 

trygg skolmiljö krävs stora insatser när det gäller teckenspråks- och döv-

kompetensen inom myndigheten.  

 

Satsning på teckenspråk är nyckeln som löser många av de problem 

som finns i SPSM:s skolor, men detta är något som har blivit åsidosatt. Ett 

tydligt exempel på det är SPSM:s egna jobbannonser där det ofta skrivs 

att talad svenska är obligatoriskt eller meriterande för den anställda. På 

så sätt bidrar SPSM själva till att sprida en förlegad bild där teckenspråket 

och dövkompetens nedvärderas.  

 

Elever idag i skolorna genom kontakterna berättar om en vardag där de 

inte tillåts att organisera sig genom elevdemokrati och det är 

oacceptabelt. Elevråden hålls utanför vid rektorsrekryteringar och ses 

inte som likvärdig partner i ledningsgruppsdiskussionerna generellt i 

myndigheten. I en skola fungerar det bra en period med det är 

beroende på vilken personal som finns och vid personalomsättning 

förändras situationen. Elevdemokrati ska inte baseras på vilken personal 

som arbetar i myndigheten.  

 

Eleverna vill gärna vara med och påverka sin egen skola genom att 

delta i elevråd och andra sammanslutningar. Dessa elever stöter dock 

ofta på motstånd från lärare och rektorer när de istället borde 

uppmuntras. SDUF vill betona vikten av fri organisering för att få en trygg 

skolmiljö och elever som mår bra.  

 

Genom en bra teckenspråkig miljö ökar förståelsen mellan elever och 

personal i skolorna, vilket bidrar till ett bättre klimat och skapar möjlig-

heter för eleverna att organisera sig och skapar förutsättning för likvärdig 

utbildning på teckenspråk.  

 

SDUF vill med dessa Handbojor uppmärksamma hur SPSM som 

myndighet fortfarande inte lever upp till de målsättningar som finns. 
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