
Vad vet du om dövblindhet?



Begreppet dövblindhet betyder att man har kombinerade syn- 
och hörselnedsättningar av olika grader och i olika kombinationer. Ordet kan 
låta skrämmande men det är en del av många ungdomars vardag. Barn och 
ungdomar med dövblindhet har en vardag som alla andra med skola och akti-
viteter, men ibland uppstår hinder som gör oss frustrerade. Med uppmuntran, 
stöd och kärlek är livet fantastiskt och vi drömmer och kämpar för att bli fullt 
delaktiga i samhället. 

Dövblind Ungdom (DBU) är en sektion inom Förbundet Sveriges Dövblinda, 
(FSDB). DBU bildades hösten 1994 och är en riksomfattande samman-
slutning av barn och ungdomar med kombinerad syn- och hörselnedsättning/
dövblindhet upp till och med 30 år. 

DBU arbetar för rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och 
självbestämmande för alla barn och ungdomar med dövblindhet inom 
alla områden i samhället. 

DBU:s mål är att skapa möjligheter för medlemmarna att träffas och att göra 
unga personer med dövblindhet mer synliga i samhället. För våra 
medlemmar ordnar vi bland annat lägerverksamhet och aktiviteter 
och träffar på både riks- och regional nivå.

Vi hoppas att du vill vara med och stödja oss. Medlemsskapet kostar 
150 kr/år. Är det första gången du blir medlem hos DBU är medlems-
skapet gratis det första året. Även om du inte har dövblindhet är du varmt 
välkommen som stödjande medlem. Tillsammans blir vi starkare. 



” I DBU jag är 100 % mig själv, jag känner mig 
inte som ”hon som är döv och synskadad”. Det är 
en fantastisk känsla som är svårt att få ute bland 
andra hörande och/eller seende. Jag har fått så 
många fantastiska upplevelser, provat på utma-
ningar och besökt spännande platser runt om i 
Sverige och världen - allt tack vare DBU. Via DBU 
har jag fått fina vänner med dövblindhet som jag 
har mycket gemensamt med och som jag kan 
skratta åt dråpliga dövblindssituationer med.”

Sofia, 28 år

”Jag har till exempel varit på läger på Bosön och 
på Ishotellet i Jukkasjärvi. Det var jätteroligt. Vi 
gör olika aktiviteter och lär känna varandra. Jag 
har fått nya vänner och lärt mig nya saker varje 
gång jag har varit med på DBUs läger.”

Gustav, 18 år



Omslagsbild: DBU:are på fjällvandring sommaren 2016

”DBU betyder att umgås med kompisar, få nya 
kompisar, spela boule, kubb, kasta frisbee eller 
gå tipspromenad, leka, käka godis, se på film, 
springa och en massa andra jätteroliga saker 
och aktiviteter. Jag har varit på Ishotellet i Kiruna 
och på fjällvandring. Höstlovskul har jag också 
varit med på. Jag har även varit på familjehelger 
runt om i landet där DBU har medverkat.”

Amanda, 18 år
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Bli en del av oss! 
Tveka inte att höra av dig redan i 
dag. Medlemskap DBU 150 kr/år. 
För dig som inte tidigare varit med-
lem är det första året dessutom 
gratis. Du blir medlem genom att 
kontakta oss på följande alternativ:


