Samarbetsavtal
Sveriges Dövas Riksförbund och Deaf Refugees Welcome (DRW)Sweden
Detta avtal utgör en riktlinje för samarbetet mellan ovanstående parter i frågan om döva flyktningar
från Ukraina som kommer till Sverige. Döva som flyr från Ukraina, med anledning av Rysslands
invasion, benämns hädanefter som målgruppen. Detta samarbetsavtal reglerar och tydliggörvad
parterna ska åta sig att göra och hur vi tillsammans kan understödja varandras arbeten. Den främsta
och gemensamma ambitionen med samarbetet är att döva människors rätt till teckenspråk även
ska gälla döva flyktingar som kommer till Sverige.

Kort om Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
SDR:s vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle. För att
uppnå visionen driver SDR frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och
demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt
teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande for
delaktighet på lika villkor i det svenska samhället. I vår verksamhet tillvaratas engagemang och
vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi sprider kompetens och medvetenhet i vår
organisation och i det samhälle som omger oss.
Kort om DRW Sweden
DeafRefugees Welcome (DRW) Sweden är ett nätverk för döva och teckenspråkiga
volontärer som hjälper döva och dövblinda människor på flykt när de anländer till Sverige. Vi
har i dagsläget fyra lokala DRW-grupper i Skåne, Göteborg, Örebro och Stockholm. Våra
uppgifter är bland annat att ordna med klädinsamling, vägledning till Migrationsverket och
andra viktiga platser som bland annat <lövföreningar, <lövskolor samt ta initiativtillekonomiska
insamlingarför behov av mat, hygienprodukter, medicin till flyktningar med mera.

Detta samarbetsavtal

äller i första hand föl"ande över ri ande områden:

SDR:såtagande
•

Det ska finnas information på teckenspråk för målgruppen på SDR:s webbplats. Om
möjligt på ukrainskt teckenspråk, annars med internationella tecken.

•

SDR hänvisar till och informerar DRW Sweden om SDR får frågor rörande hjälpsökande och
stöd för målgruppen.
DRW Sweden:s åtagande

•

DRW Sweden ansvarar för de hjälpsökande och vägleder dem till Migrationsverket.

•

Om DRW Sweden får kännedom om missförhållanden eller något motsvarande som drabbar
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målgruppen, ska detta informeras till SDR.
•

DRW Sweden har en pågåendeinsamling tillförmån för målgruppen.Vid händelse att
ingen utdelning av bidrag till målgruppen längre behövs och ett överskott
konstateras ska det gå tillSDR:sbiståndsarbeten.
Kontaktpersoner från Sveriges Dövas Riksförbund är Julia Kankkonen och från DRW Sweden
Asa Gustavsson. Avtalet förlängs per automatik ett (lår), om inget annat är skriftligt
överenskommet. Detta samarbetsavtal upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna
erhåller var sitt.
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