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1.1    INLEDNING 

 

Dövblind Ungdom (DBU) är till 

för barn och ungdomar med 

kombinerad syn– och 

hörselnedsättning i åldrarna 0–

30 år. DBU är en nationell   

sektion under Förbundet 

Sveriges Dövblinda (FSDB) och 

har funnits sedan 1994. 

 

                                                       Syntolkning: Blöta och glada deltagare efter en lyckad 

fjällvandring från 2016 i Jämtlandstriangeln. 

 

DBU arbetar inom alla områden i samhället utifrån principen om alla 

människors lika värde, rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet 

och självbestämmande för barn och ungdomar med dövblindhet; för dem 

med medfödd dövblindhet och för dem som har förvärvat dövblindhet 

senare i livet, för dem som har teckenspråk som sitt första språk och för 

dem som använder talande språk och för dem som har ytterligare 

funktionsnedsättning oavsett etnisk, kulturell och/eller sexuell bakgrund.  

 

 

1.2    DBU:s ÖVERGRIPANDE MÅL 

 

DBU:s mål är att förändra samhällets attityder så att alla barn och 

ungdomar med dövblindhet får rätt till full delaktighet, jämlikhet, 

självständighet och självbestämmande på samtliga områden i samhället. 

 



DBU:s mål är också att skapa möjligheter för medlemmarna att på olika 

sätt träffas och synliggöra unga personer med dövblindhet. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

DBU arbetar för förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning artikel 1: 

 

Denna konventions syfte är att främja, skydda och garantera det fulla 

och lika åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja 

respekten för deras inneboende värde. 

 

 

1.3    DÖVBLINDHET 

 

Personer med dövblindhet har varierande grad av kombinerad 

funktionsnedsättning av syn och hörsel.  

I den nordiska definitionen av dövblindhet som antogs i juni år 2016 står 

att: 

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden 

av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera 

för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, 

specifika funktionshinder. Dövblindhet begränsar, i varierande grad, 

möjligheten till aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället. 

Socialt liv, kommunikation, tillgång till information, rumslig orientering och 

förmågan att röra sig fritt och säkert påverkas. För att personer med 

dövblindhet ska kunna använda sin fulla kapacitet och sina resurser 

måste samhället tillhandahålla specifikt stöd och service. 

 

 



 

                 Syntolkning: Ledarna Sofia och Sarah och deltagare i olika läskiga halloweendräkter 

från Höstlovsläger 2014  

 

ORGANISATION 

 

2.1    Dövblind Ungdom 

I Sverige är DBU den enda ideella ungdomsorganisationen för barn och 

ungdomar med kombinerad hörsel- och synnedsättning/dövblindhet som 

arbetar för att tillvarata målgruppens intressen. DBU:s roll är att vara en 

social mötesplats för barn och ungdomar med dövblindhet samt att vara 

en pådrivande kraft i ett långsiktigt intressepolitiskt arbete.  

 

2.2    MEDLEMMAR 

 

DBU:s uppgift är att bryta isolering och vara en social plats för 

medlemmarna. DBU arrangerar medlemsaktiviteter som 



endagarsaktiviteter, höstträff och inspirationshelg på riksnivå. Genom att 

åka på skolturné och hålla informationskvällar på Dövblindteam i olika 

landsting/regioner ska DBU arbeta aktivt med medlemsrekrytering. DBU 

ska även använda sociala medier som verktyg. FSDB:s regionala 

föreningar ska arrangera aktiviteter för målgruppen barn och ungdomar 

med dövblindhet, detta efter stadgeändringen om gemensamt 

medlemskap vilket beslutades 2015 på FSDB:s kongress och trädde i 

kraft 2016. 

 

DBU ska samarbeta med FSDB:s 

regionala föreningar gällande 

genomförandet av dessa 

aktiviteter, sprida 

informationen och 

uppmuntra medlemmar till 

att delta.  

 

     

 

Syntolkning: Alla deltagare ligger i ring utomhus på 

gräset.  

 

2.3    DBU:s MÅL 2020–2021 

 

 Anordna årsmöte och endagarsaktiviteter på olika platser i landet 

varje år. 

 Ha ett nära och effektivt samarbete med FSDB och Föräldrarådet. 

 Arbeta aktivt med medlemsrekrytering genom att bl a skapa 

nätverk tillsammans med landets olika dövblindteam. 



 Att genom skolturné och kontakt med dövblindteam sprida 

information och kunskap om vad dövblindhet innebär och att DBU 

finns.  

 Stötta FSDB:s regionala föreningar med att ordna aktiviteter för 

barn och ungdomar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntolkning: Gruppbild på deltagarna i bussen på väg till Leksand. Alla 

ler och tittar mot kameran. 

 

SAMVERKAN 

 

3.1    Samverkan 

Dövblindhet påverkar barn och ungdomar i olika situationer, DBU 

behöver därför arbeta inom ett brett intressepolitiskt område. Eftersom 

DBU har små resurser måste vi i första hand arbeta med de frågor som 

är specifika för dövblindhet, områden som ingen annan bevakar. DBU 

ska arbeta aktivt för att bygga upp nätverk med andra organisationer 

som är på väg mot samma mål, då samverkan också är en fråga om att 

dela med sig av erfarenheter, både nationellt och internationellt. 

 

 



Samverkan på nationell nivå 

Ett tätare samarbete med andra syn- eller hörselorganisationer, till 

exempel Unga med Synnedsättning, Unga Hörselskadade och Sveriges 

Dövas Ungdomsförbund, bör möjliggöra att nå målen då en liten 

organisation som DBU kan ha svårt att göra sin röst hörd.  

 

Samverkan på internationell nivå 

DBU behöver, på samma sätt som andra ungdomsorganisationer, arbeta 

internationellt. De flesta internationella dövblindorganisationer är små 

och osjälvständiga och saknar ekonomiska resurser. DBU ska vara en 

förebild för hur en ungdomsorganisation för barn och ungdomar med 

dövblindhet ska drivas. Ett fåtal internationella dövblindorganisationer är 

inriktade på barn och ungdomar. DBU:s samarbete med övriga länder 

begränsas i dag till Norden.  

 

DBU:s samverkansmål 2020–2021 

 

- Ha ett nära och effektivt samarbete med FSDB och Föräldrarådet 

med bland annat aktiviteter.  

- Ha nära kontakt med Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor 

(NKCDB) och samverkan med landets olika dövblindteam. 

- Närvara vid hörselorganisationernas ordförandegrupp som förutom 

DBU består av Barnplantorna, Riksförbundet för döva, 

hörselskadade och språkstörda barn, Hörselskadades Riksförbund, 

Sveriges Döva Riksförbund, Vuxendöva i Sverige, Förbundet 

Sveriges Dövblinda, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Unga 

Hörselskadade. 

- Samarbete med syn- och hörselorganisationer såväl som andra 

samarbetsorganisationer, vilka driver samma frågor som DBU. 

- Anordna nordiskt ungdomsläger vart åttonde år. (De nordiska 

länderna turas om vartannat år med värdskapet) 

- Närvara vid den nordiska ungdomsledarkonferensen som hålls 

vartannat år. Sverige och DBU står för värdskapet under 2020. 



 

Syntolkning: NUL 2017. I gruppbild står deltagarna utomhus och håller många svenska, finska, danska 

och norska flaggor. Alla tittar mot kameran. 

 

 

INTRESSEPOLITIK OCH PÅVERKANSARBETE  

 

4.1    Påverkansarbete 

Eftersom antalet medlemmar har minskat reducerar DBU sitt 

intressepolitiska arbete och fokuserar på medlemsrekrytering år 2020–

2021. DBU:s mål är att hitta nya medlemmar främst i åldrarna sex till 25 

år, men även i det övriga åldersspannet upp till 30 år. Fokus på 

medlemsrekrytering innebär att DBU har överlämnat fyra områden i det 

intressepolitiska arbetet till FSDB bestående av sociala frågor, 

tillgänglighet, skolfrågor och tolkverksamhet. 

 

 



4.2    UTBILDNING  

 

Det finns elever med dövblindhet inom olika skolformer och med olika 

behov av stöd. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar 

för eleverna som finns i specialskolorna.  

DBU:s skolpolicy beskriver att skolan ska erbjuda alla elever möjligheter 

till ett positivt lärande och att alla ska bli ansvarskännande medborgare. 

Kommunikationen ska vara god och eleven ska kunna uttrycka sig på sitt 

språk och på olika sätt. Det ska finnas 

olika utbildningsalternativ och inte 

minst föräldrar ska känna till dessa. 

Det är viktigt att uppmärksamma att 

elever som går integrerat riskerar att 

inte få sina behov tillgodosedda om 

de är ensamma i sin situation. Därför 

bör elever med dövblindhet ha 

möjlighet att träffa varandra och 

utbyta erfarenheter. 

Syntolkning: Emelie och Moltas ritar. De sitter vid ett vitt 

runt bord. 

 

4.3    ARBETSMARKNAD 

 

Det är svårt för ungdomar med dövblindhet att komma in på 

arbetsmarknaden. När dövblindheten blir märkbar finns det ingen bra 

samordning och kunskap för att ge ungdomar med dövblindhet möjlighet 

att anpassa sitt arbete och få tillgång till tekniska arbetshjälpmedel. 

 

Socialstyrelsens utredning visar att det finns stora brister i systemet när 

det gäller rätt till tolk i arbetslivet. Alla landsting ger inte tolkservice till 

personer som behöver det för att kunna utföra sitt arbete. 

 



4.4    DBU:S MÅL 2020–2021 

 

 Samverka med olika skolor  

 Samverka med SPSM  

 Ha en dialog med FSDB inom olika intressepolitiska områden 

 

 

 

INFORMATION 

 

5.1    DBU:s övergripande mål 

Det främsta målet för DBU är att: 

- utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för rätten till full 

delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla 

områden i samhället för personer med dövblindhet. Det övergripande 

syftet med informationen och kommunikationen är att DBU ska nå sina 

intressepolitiska mål. All kommunikation, både intern och extern, ska 

stödja målet. 

DBU är en liten organisation som representerar en liten grupp människor 

med en relativt okänd funktionsnedsättning. Få känner till vad det 

egentligen innebär att ha dövblindhet och vilka konsekvenser 

funktionsnedsättningen får. DBU vill nå både interna och externa 

målgrupper. Exempel på interna målgrupper är medlemmar. Exempel på 

externa målgrupper är politiker, handläggare och allmänheten. Visionen 

är att alla människor ska känna till att det finns en specifik 

funktionsnedsättning som kallas dövblindhet och vad den innebär. 

 

 

 



 

5.2    DBU:s informationsmål 2020–2021 

 

 Det ska finnas en väl fungerande och uppdaterad hemsida. 

 Att uppdatera utförligt på både öppna sidan och slutna gruppen på 

Facebook. 

 Att uppdatera utförligt på Instagram. 

 Sprida information på DBU sidor genom tidningen ”Kontakt med 

FSDB”. 

 Sprida DBU:s broschyr och verksamhetsbroschyr. 

 Skapa gemensam verksamhetsbroschyr tillsammans med SDUF, 

UH samt DHB. 

 Sprida information genom skolturné och nära samarbete med 

dövblindteam i hela Sverige. 

 

KULTUR 

 

6.1    Rättigheter för DBU:s målgrupp 

DBU:s målgrupp, barn och ungdomar med dövblindhet, ska ha rätt på 

lika villkor att kunna ta del av den kultur som erbjuds ute i samhället. 

Kulturfrågorna är en viktig del av DBU:s arbete. Dels att få utöva teater, 

dans, musik och konst, och dels att få ta del av det kulturella utbudet 

genom att kunna se textad och syntolkad film och teater och visuell 

teater i form av teckenspråkiga skådespelare. 

Genom att öka kunskaperna om vad DBU gör och vad DBU vill kan 

situationen för DBU:s medlemmar förbättras. Det kan till exempel ske 

genom att DBU får bättre gehör för sina krav och att DBU uppfattas som 

seriöst. Det kan också ge höjda bidrag till organisationen och/eller göra 

att allmänheten vill skänka mer pengar till verksamheten.      



- Stötta DBU:s medlemmar som 

genomför olika Deafblind 

Challenges.        

 

 

Syntolkning: Bilden är från årsmöte 

2019, Ånnaboda. Fredrik står vid 

projektduken och tittar över publiken 

som håller upp sina gråa röstkort. 

    

6.2    DBU:s 

AKTIVITER/MÖTESPLATSER 2020        

 

 Endagsaktivitet, 29 feb i Loka Brunn utanför Örebro 

 Årsmöte, 8-10 maj i Uppsala 

 Endagsaktivitet - Fallskärmshoppning, 4 juli i Gryttjom utanför Tierp 

 Fjällvandring 25-40 år, 17-30 aug i Abisko 

 Endagsaktivitet september i Örebro 

 NULK, 2-4 okt i Göteborg (Sverige står värd för 2020) 

 Höstträff, 2-4 okt i Sundsvall 

 FSDB OG-möte och inspirationsdagar, vart och datum ej bestämt 

ännu 

 Endagsaktivitet, december i Göteborg 

 

Skolturné: 

Vi planerar ha tre skolbesök under 2020. 

 

 



6.3    VERKSAMHETSPLAN 2021 

 

 DBU:s årsmöte, vart och datum ej bestämt ännu 

 Sommarläger, NUL, 3-11 juli i Island 

 Europeiskt Dövblindungdomsläger, Belgien 

 Några endagsaktiviteter 

 

Ha ett fortsatt arbete med skolturné, samarbete med Dövblindteam och 

FSDB:s regionala föreningar i hela Sverige samt Föräldrarådet och 

hörselorganisationer som består av SDUF och UH. 

 

 

Sophie Toomväli-Peterson, ordförande 

 

 

Karoline Degerfeldt, vice ordförande 

 

 

Frida Bertzell-Ejneby, sekreterare 

 

 

Sofia Nilsson, kassör                                

 

 

 

Syntolkning: DBU:s logotyp                                     Syntolkning: DBU:s maskot Mullvaden 


