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vad händer i sduf?
4-8/9	 EUDY	Youth	Worker	Seminar,	Tallinn,	Estland		 	 3/10	 SPSM:s	ungdomsnätverksmöte,	Stockholm	 	
8/9		 DBU:s	25-årsjubileum,	Stockholm	 	 	 5-6/10	 Dövhistoriskt	seminarium	&	SDHS:s	årsmöte,	Uppsala		 	
15/9	 Lägergruppsmöte,	Stockholm		 	 	 10-11/10	 DNUR:s	möte,	Malmö	 	
20-22/9	 Dövas	Dag,	Gotland	 		 	 	 11-13/10	 Nordiskt	Ungdomsseminarium,	Malmö,	18-30	år			 		
24/9	 Deadline,	ombudanmälan	till	SDUF:s	förbundsstämma	 7-8/11		 Förbundsstyrelsemöte,	Vänersborg			
26/9	 Deadline,	styrelsekandidatförslag	till	SDUF:s	VB		 8-10/11	 Förbundsstämma,	Vänersborg

lyckligtvis vänt sen några år tillbaka när flera döva från södern 
trotsat strömmen och flyttat norrut för bättre chanser till jobb och 
utbildning. Dövföreningarna har blivit starkare de senaste åren, 
inklusive dövidrotten. Tack vare dem som hade det modet att testa 
något nytt eller återvända hem till Västernorrland. 

Och så vill jag säga till er att jag har fått fantastiskt trevliga 
kurskamrater och oerhört bra stöd från universitetet när det 
gäller mina behov som döv. Det är nästan beklagligt att många av 
er underskattar den trivsamma upplevelsen som jag får från den 
här skolan i Norrland och alla norrlänningar som finns här, enbart 
för att Norrland inte längre ses som attraktivt för döva.  
 
Ni unga som är sugna på utbildning! 
Låt inte rädslan att känna er ensamma 
i den hörande världen hindra er från att 
våga ta steget närmare era drömmar. 
Ensamheten i Norrland är faktiskt 
inte så farlig, se bara på mig. VÅGA 
flytta norrut. Ansök till universiteten i 
Sundsvall, Umeå och Luleå!  

  
 

jessica madan, styrelseledamot 

Urbanisering är, grovt kortfattat och förenklat, när allt fler 
inom ett land flyttar till större tätorter från mindre tätorter eller 
glesbygden. De senaste decennierna har den här företeelsen 
resulterat i att skolor, affärer och kollektivförbindelser försvunnit 
från mindre samhällen. Visst kan ni tänka er att döva och deras 
familjer även följer det beteendet fast i större utsträckning?   
 Döva flyttar nämligen hellre till tätorter med betydligt fler 
döva invånare och större skolverksamheter och teckenspråkiga 
arbetsmiljöer. De ligger oftast i södra Sverige. 

 När jag gick på Kristinaskolan flyttade mina klasskamrater och 
deras familjer från allra längst upp i Norrland ner till Härnösand 
för barnens skull (en familj flyttade till och med från Finland!). 
Fast i nutid sker flyttningarna ännu längre söderut till Stockholm 
eller Örebro, vilket förstås har påverkat den norra delen av Sverige 
negativt, speciellt för dövföreningarna och Kristinaskolan.  

För några dagar sen stötte jag på en gullig familj med ett litet 
dövt barn från Härnösand som förklarade att läget där inte riktigt 
såg tilltalande ut så de övervägde att flytta till Örebro så barnet 
kunde få en bättre teckenspråkig miljö i förskolan.  

Jag har skämtsamt sagt till mina vänner att detta är 
dövurbanisering på grund av det här mönstret, när man flyttar till 
en ort med större teckenspråkiga verksamheter och utbildningar.  

 Trots den tråkiga utvecklingen i Norrland, har trenden ändå 

Dövurbanisering i Norrland 
Mittuniversitet i Sundsvall.
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100% amerikansk språkresa
 Midsommaraftonen den 21 juni var inte vilken dag som helst! En lång 

flygresa till Washington DC väntade. Språkresedeltagarna samt ledarna 
delades upp i två olika grupper inför avresan, den ena från Köpenhamn 
och den andra från Arlanda. 

Väl framme på Frankfurt flygplats i Tyskland blev hela truppen äntli-
gen samlad.  Tillsammans flög vi till Baltimore i Maryland, USA, en flyg-
plats strax utanför Washington D.C. Efter många timmars flygresa kom vi 
äntligen fram till Gallaudet University. Wow vilken häftig upplevelse att få 
vara här under ca två spännande veckor samt New York! 

Språkresan började naturligtvis med ett besök på det teckenspråkiga 
kaféet Starbucks vilket gjorde våra beställningar mycket lättare och delta-
garna fick testa sin förmåga att beställa på amerikanskt teckenspråk. 
Vilken upplevelse! 

Under helgen innan lägret med andra amerikaner började så passade vi 
svenskar på att besöka det mysiga distriktet Georgetown och Chinatown 
för lite sightseeing och shopping. På måndagen satte hela ”Summer Youth 
Camp”, ett läger med andra döva amerikaner, igång. Deltagarna fick en 
fartfylld vecka som innehöll olika aktiviteter och utflykter som t.ex. ”the 
Night Tour in D.C” där man fick se Washington DC på kvällen! Den sista 
dagen åkte vi allihopa till Six Flags, en nöjespark som också har en vat-
tenpark där man kan bada och åka i galet roliga karuseller! Sista kvällen 
under lägret bjöds det på glass och de nyfunna kompisarna tog avsked av 
varandra.  

På måndagen åkte vi svenskar till mäktiga New York City! Där fick 
vi besöka bland annat Empire State Building, Frihetsgudinnan, Times 
Square och 9/11 Memorial Museum. Som avslutning blev det ytterligare 
shopping, såklart! Det har varit två lärorika och fantastiska veckor som vi 
sent kommer att glömma! 

Språkreseledarna Madeleine Eriksson och Josephine Kirkegaard 

SDUF och BOUJT på Järvaveckan  
I somras befann sig SDUF på Järvaveckan tillsammans med SDR och 

vårt projekt BOUJT. 
 Järvaveckan är en stor mötesplats där medborgare, föreningar, myn-

digheter, politiker, organisationer, företag och inte minst grymma food 
trucks slår läger för att korta avståndet mellan folk och folkvalda. I år 
lockade Järvaveckan 53 000 besökare. De flesta riksdagspartiledarna och 
statsministern kom dit för att hålla tal.  

 Vi arbetade ihärdigt under fem långa dagar och hade otaliga samtal med 
nyfikna besökare i alla åldrar och från olika yrken som politiker, poliser 
och ambulansvårdare, om svenskt teckenspråk och Tolklotteriet med 
frågor kring tolktillgängligheten. Våra “Lär dig Svenskt Teckenspråk”-
flygblad tog slut efter fem dagar och det var inte ens det bästa. Den sanna 
fröjden att se resultatet av vårt arbete kom när några barn dök upp och 
påstod att vårt tält var det skojigaste i hela området. Vi kan kalla det en 
stor framgång!                    Jessica Madan, SDUF-styrelsen

Sju gamers möttes i Malmö 
Årets Spelläger i Malmö blev en riktig succé! Med hjälp av Spelis, en 

teckenspråkig spelförening, fick vi använda Spelens Hus, basen för flera 
spelföreningar.

Deltagarna fick chansen att spela mot varandra på olika spelkonsoler 
som Switch, Xbox och Playstation 4. I år fick vi äntligen prova Virtual Re-
ality-glasögon till Playstation 4, det blev ungdomarnas favoritaktivitet. Vi 
besökte E-sport center. Där fick ungdomarna prova på olika datorspel. Vi 
hann också med andra aktiviteter som Laserdome, Gokart, aktivitetscen-
tret Extremezone, bågskytte, VR-Malmö och ”Äcklig mat”-museet. 

Två av ledarna var grymt bra på att lära ungdomar att bygga en egen 
stationär PC-dator samt kunde ge olika tips på hur man felsöker och löser 
problem i stationära datorer. Jag tror att till nästa Spelläger så kommer 
VR-glasögonen att ha utvecklats mer, så att ungdomarna vill spela ännu 
mer med VR!    Lägerföreståndaren Fredrik Lundgren

Världen fick se BOUJT 
I somras var det WFD-kongress i Paris, där tusentals döva från många 

olika länder i hela världen samlades. Parallellt med kongressen fanns det 
en utställning med mingel, bord och posters. Där var det perfekt för vårt 
projekt BOUJT (Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk) att synas. Stine 
Venseth från SDUF-styrelsen och Jamila Ouahid från BOUJT:s styrgrupp 
fanns på plats och berättade hur BOUJT startade, arbetar och finansieras 
samt hur framtiden ser ut. Många var nyfikna och ställde frågor. Det finns 
fler jourverksamheter i andra länder, men främst för äldre döva och inte 
för barn och ungdomar. 

Det var en bra chans för SDUF och BOUJT att få visa upp vårt unika 
arbete för världen. Vi hoppas att flera andra länder blev inspirerade och 
drar igång en liknande jourverksamhet, för det behövs och handlar om 
döva och hörselskadade barn och ungdomars rätt.
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