Rapport om Nordiskt Ungdomsseminarium 2015

Sammanfattning från Nordiskt Ungdomsseminarium 13-15 mars 2015 i Oslo
Att Tänka Nytt.
Det var våra utmaningar under detta årets Nordic Deaf Youth Seminarium
(NUS) under helgen 13-15 mars i Oslo, Norge. Deltagarna från fyra nordiska
länder var närvarande: Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den första
delen av programmet öppnades med hur man lyckas få ett ide som blir till
verklighet. Eva Skovli från Norge delade med oss sina hemligheter i hur hon
skapat en framgångsrik webbshop från grunden som småningom såldes. Är ni
sugen på att starta eget företag? Allt är möjligt!
Sen hade vi Malin Johansson från Sverige som väckte våra tankar oss om hur
normer påverkar våra liv genom genusperspektiv. Är normkritiskt tänkande
nödvändigt? Hur skulle vi annars bli medvetna vad vi gör med vårt liv, fatta
beslut, behandla andra, reagera på olika sorters situationer. Har djur även
sina normer? Deltagarna fick också möjligt att spela frågesport om kvinnors
historia och statistik som jämför män och kvinnor i olika områden i nordiska
länder.
Till sist hade vi Netta Keski-Levijoki från Finland som tog upp ett känsligt ämne,
döva och pengar. Ett ämne som kan anses tabu men samtidigt behövs fås
ögon på och diskuteras öppet. Kan du ärligt säga att du har försökt att inte
betala för något, eftersom du är döv eller hörselskadad? Fri entré till museer
eller historiska platser, rabatterade bio- och kollektivtrafikbiljetter, listan är
lång. När är det moraliskt lämpligt att undvika att betala något och när är
det inte? Har vi blivit vana vid att få gratis eller rabatterade saker där vi

förväntar oss att detta ska bli vår verklighet? Varför vi rycka på axlarna och
visa en attityd av likgiltighet även när vi är medvetna om att det finns ett
problem? Har vi inte ett moraliskt ansvar för att se till att systemet inte
missbrukas? Ska vi samla in våra månatliga handikappersättningar för en
större sak, till exempel för att stödja lokala döva idrottsföreningar eller ideella
dövorganisationer? Då får ni fundera på!
Som ni kan föreställa er var helgen full av härliga och livliga debatter bland
deltagarna. Vi hade även en chans att få en frågestund med en panel som
täcker frågor som diskuterades under dagen. Ett återkommande tema
återigen visat sig vara att det alltid ännu ett annat perspektiv. Då
åstadkommes seminarium att göra oss tänka på nytt! Nya vänner och
återknytade kontakten med gamla kompisar, bevisade att NUS blev
välgenomfört! Och inte utan nordisk stolthet, såklart! Stort tack till NDFU som
var värd för årets NUS. Var NUS 2017 ska vara, är fortfarande inte bestämt än,
Island eller Finland.
Vågar du tänka nytt nu?
/Julia Velasquez

