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Hej! Anna heter jag och jag är ny på SDUF:s kansli. Jag tänkte 
skriva om något som jag tycker är väldigt viktigt: att sätta ord 
på saker. Jag tror att det är viktigt för att kunna beskriva det vi 
upplever i våra liv och kämpa emot förtryck. Genom att sätta 
ord på det som händer oss kan vi också förändra det. 

Idag tänker jag på funktionsnormen. Det finns en bild av 
hur en kropp fungerar för att ingå i begreppet normal. Men 
vem är det som bestämmer vad som är normalt? Vad finns det 
för egenvärde i att vara normal? Finns det något egenvärde att 
ha en kropp som fungerar på samma sätt som majoriteten? 

Vårt samhälle är byggt för en majoritet, där lite utrymme 
lämnas för den som ingår i en minoritet. Det kan handla om 
tydliga fysiska skillnader, samhället är byggt för den som 
har möjlighet att gå i trappor. För den som inte gör det finns 
många utrymmen som den utestängs från. Det kan också 
handla om mer diffusa saker som att känna sig välkommen i 
olika rum. Personer som har växt upp med lika kulturell bak-
grund känner sig ofta trygga med varandra, kommer det då 
in en person med exempelvis annan klassbakgrund så finns 
det stor risk att den personen inte känner sig lika välkommen. 

Osynliga sociala regler och normer som är omöjliga att sätta ord 
på skapar skillnader och barriärer mellan människor och gör att 
personer känner sig olika välkomna i olika sammanhang. 

I världen i stort finns en stark hörandenorm och funktions-
norm, du ska höra på ett visst sätt för att ingå i normalitets-
begreppet. Alla som avviker från normaliteten förväntas vilja 
ingå där. Vi förväntas tycka synd om oss själva och vilja göra 
allt för att ändra vår kropp.  Vi förväntas vilja ingå i normen. 

Det är dessa normer som skapar den diskriminering och det 
förtryck som vi utsätts för i vår vardag. Samhället är byggt för 
personer som hör på ett visst sätt, vilket gör att vi som fungerar 
på andra sätt hamnar utanför de snäva ramarna. 

Genom att belysa normer och prata om dem kan vi bidra till 
att minska deras påverkan på våra 
liv. Genom att sätta ord på vad som 
utestänger oss från samhället kan 
vi arbeta för ökad delaktighet och 
minskad diskriminering. Sätt ord på 
vad som händer dig, ta makten över 
språket och gör det till ditt. 

anna kain wyatt
generalsekreterare sduf
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Örebro vann Stadskampen
Under helgen i Malmö avgjordes också Stadskampen 2014, 

Ungdomsklubbarna tävlade mot varandra i denna prestigefyllda 
tävling och det var Örebro Dövas Ungdomsklubb som tog hem 
vinsten. Grattis!

SDUF Ungdomskonferens 2014 
Varje år samlas representanter för SDUF:s ungdomsklubbar 

till konferens. I år samlades vi alla i Malmö. Temat för helgen 
var mångfald och normer, inbjudna att tala var Mimount Tebibel 
som är projektledare för SDF:s projekt ”Tredubellt utsatt” och 
Patrik Nordell. Deltagarna pratade bland annat om genus, 
normer, Ungdomsklubbslyftet och SDUF:s framtid. 

SDUF: Återinför hemvägledare
Sveriges Dövas Ungdomsförbund samlades i november till 

konferens i Malmö, närvarande fanns representanter från ung-
domsklubbar från hela Sverige. Vi vill lyfta en viktig funktion 
som vi upplever har försvunnit: hemvägledare för föräldrar till 
döva och hörselskadade barn.

Vilka skolalternativ finns? Var ska hen gå på dagis? Vad är 
teckenspråk? Vad är dövkultur? Hur är en förälder till ett barn 
som har ett annat språk? Hur gör jag för att lära mig teckenspråk? 
Hur ska vi utveckla ett gemensamt språk här hemma för hela 
familjen? Genom att av landstinget erbjudas en hemvägledare så 

har föräldrar som ställs inför allt detta nya en större möjlighet 
att erbjuda sitt barn en bra uppväxt utifrån sina förutsättningar 
på sitt eget språk. För att visa på positiva erfarenheter ser vi att 
det är viktigt att hemvägledaren själv har egna erfarenheter 
av att vara döv eller hörselskadad samt teckenspråkskompetens.
Genom att föräldrarna får träffa en vuxen förebild ökar deras 
förutsättningar att ge sitt barn en rättvis start i livet. En hem-
vägledare kan också bidra till att familjen får kontakt med 
civilsamhället som organiserar döva och hörselskadade barn 
samt deras familjer. Genom civilsamhället får föräldrarna 
och barnen tillgång till en arena där de kan träffa andra i 
samma situation. De får möjlighet att lära sig teckenspråk i 
en avslappnad miljö, utbyta erfarenheter och skapa ett eget 
kontaktnät. 

Idag möts föräldrarna bara av vården, som har ett till största 
delen medicinskt perspektiv och har en annan kunskap att ge 
än den vi efterfrågar. Genom att återinföra hemvägledare ökar 
vi förutsättningarna för döva och hörselskadade barn att få en 
bra uppväxt, genom kunskap kan föräldrarna göra välgrundade 
val om sitt barns framtid. Kort sagt: återinför hemvägledare för 
föräldrar till döva och hörselskadade barn för att öka barnens 
förutsättningar till ett bra liv.          

sveriges dövas ungdomsförbund
ungdomsklubbskonferensen 2014, malmö
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