
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har ett två år långt 
översynsarbete, Nya vindar, där de vänder ut och in på 
sig själva. Tillsammans med dövföreningarna frågar 
de sig hur organisationen ska se ut i framtiden, vad den 
ska heta och vilken målgrupp de ska vända sig till. 

Förändringens vindar blåser 
för SDR. I den digitala tids-
åldern är dövföreningarnas 
roll som mötesplats inte lika 
självklar. Förr i tiden gick 
man gärna till en dövförening 
för att umgås och få informa-
tion. Nu håller man sig under-
rättad och kan enkelt komma 
i kontakt med andra på en rad 
olika sätt som Facebook och 
genom videochatt. 

Allt fler döva får cochlea-
implantat (CI) och kan i 
varierande grad uppfatta ljud 
och tala. Allt fler unga hör-
selskadade vill lära sig teck-
enspråk. Detta är några av de 
förändringar som påverkar 
SDR. Därför har förbundet 
efter kongressen i Malmö 
förra året initierat en över-
syn som är döpt till just Nya 
vindar. 

Genomgången går ut på 
att SDR:s styrelse tillsam-
mans med dövföreningarna 
under två år frågar sig om SDR ska byta perspektiv från funk-
tionsnedsättning till språk, hur organisationen ska se ut på 
nationell, regional och lokal nivå och vad förbundet ska heta 
och ha för logga. Resultatet av arbetet presenteras vid för-
bundsmötet år 2015. 

Nu i september har SDR:s styrelse kommit mer än halvvägs. 
De har besökt 28 dövföreningar och länsförbund i landet un-
der sin turné och diskuterat olika frågor som varför dövfören-
ingarna och SDR finns och hur de kan utvecklas ytterligare i 
framtiden. SDR:s styrelse har även deltagit i RFSL Regnbågens 
årsmöte, en förening för döva homo-, bisexuella och transper-
soner och Sveriges Dövas Ungdomsförbunds stämma. 

– Turnén var väldigt positiv och uppskattad av dövförenin-
garna, säger SDR:s ordförande Hanna Sejlitz.

År 2000 hade SDR drygt 5 000 medlemmar. Vid årsskiftet 
2013/2014 hade förbundet 4 192 medlemmar. 

Medlemmarna blir allt färre. Innebär det att SDR tvingas 
utvidga sin målgrupp för att få fler medlemmar och över-
leva i framtiden?

– Det finns olika åsikter bland dövföreningarna om hur mål-
gruppen ska se ut, säger Hanna Sejlitz. 

Enligt henne anser en del medlemmar att SDR ska fortsätta 
ha fokus på de målgrupper förbundet har i dag medan andra 

tycker att SDR ska utvidga 
sin målgrupp för att få fler 
medlemmar.

– Man måste även fråga sig 
varför vissa teckenspråkiga 
döva och hörselskadade inte 
vill vara medlemmar hos 
SDR, säger Henrik Sundqvist, 
vice ordförande för SDR. 

– Hur dessa icke-medlem-
mar uppfattar oss – det är en
fråga om image, säger Patrik 
Nordell, styrelseledamot. 

Den här hösten ska SDR ha 
tre fokusseminarier om för-
bundets organisation, image 
och eventuella perspektivbyte 
från funktionsnedsättning 
till språk. Vid årsskiftet 
2014/2015 utformas förslag 
om hur SDR ska se ut i fram-
tiden. I februari och mars blir 
det remissrunda – landets 
dövföreningar och länsför-
bund lämnar sina synpunkter.

29-31 maj presenteras 
slutförslaget på SDR:s för-
bundsmöte. 

Vad hoppas ni att Nya vindar landar i? 
– Att SDR får en starkare organisationsstruktur med goda 

resurser för medlemsvård och intressepolitiskt arbete, säger 
Henrik Sundqvist. 

– Att det framtida SDR gör att teckenspråkets ställning blir 
ännu starkare och att dövmedvetandet och deafhood sprids mer 
i samhället, säger Patrik Nordell. 

– Det är att SDR ska finnas nära medlemmarna i hela landet. 
Och alla som vill använda teckenspråk ska känna sig hemma i 
SDR, säger Hanna Sejlitz.       
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