Teckenspråk – en hållbar framtid

Handlingsprogram 2022 till 2025 för Sveriges Dövas Riksförbund
Bakgrund
Kongressen 2017 behandlade ett förslag till handlingsprogram för förbundets arbete
under perioden 2018 till 2021. Handlingsprogrammet reviderades till en slutversion
efter kongressens beslut och behandling av motioner samt propositioner. Det fanns
också ett antal förslag och frågor av löpande karaktär som varken fanns i motioner
eller propositioner och dessa benämndes som ”Förslag utöver motioner/
propositioner”.

Förbundsstyrelsens förslag
Inför den nya kongressperioden föreslår förbundsstyrelsen en liknande inriktning som
tidigare. Handlingsprogrammet för 2022 till 2025 kommer behålla tituleringen
”Teckenspråk – en hållbar framtid” i och med att Agenda 2030 och de globala målen
fortfarande är aktuella. Vidare kommer innehållet att i huvudsak bestå av de motioner
som kongressen 2021 behandlar och bifaller eller anses vara besvarade. Det finns
också ett antal övergripande frågor som behöver överföras från den föregående
handlingsprogrammet för att inkluderas i det nya handlingsprogrammet. Dessa frågor
anses ofta vara en del av förbundets löpande arbete. Handlingsprogrammet kommer
sedan utgöra SDR:s inriktning för det kommande arbetet och brytas ner till
verksamhetsplaner med konkreta åtgärder och aktiviteter.
Förbundsstyrelsen föreslår att den nya förbundsstyrelsen efter sommaren följer upp
kongressens beslut och därefter utvecklar förslag på handlingsprogrammets innehåll.
Detta kommer att göras i nära samverkan med alla lokala och regionala
organisationer under hösten, i ett föreningsforum. Förbundsstyrelsen vill också
tillvarata de signaler vi fått om hur förbundet behöver utveckla motionsuppföljningen
så att det tydliggörs hur arbetet med olika motioner fortskrider. Efter detta samarbete
kommer förbundet under ledning av den nya förbundsstyrelsen att åta sig att utforma
en slutlig version av handlingsprogrammet utifrån de överenskommelser som lyfts
under föreningsforum. Förbundsstyrelsen fastställer handlingsprogrammet därefter.
Detta är också i enlighet med vad förbundet lyfter i verksamhetsplanen för 2021.
Nedan följer en fördelning av motionerna som föreslås bifallas eller anses vara
besvarade till respektive område i handlingsprogrammet. Notera att alla motioner
som föreslås avslag finns inte med i följande fördelning.
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Starkare rätt till teckenspråk
Motion 2: Det svenska teckenspråkets ställning
Motion 3: Språklig deprivation
Motion 4: Språkdokumentation
Motion 5: Kvalitetssäkring av teckenspråkig undervisning
Motion 6: Svenskt teckenspråk som undervisningsspråk
Motion 7: Teckenspråksskola

God hälsa och välbefinnande
Motion 9: Nationellt kunskapscenter
Motion 10: Föräldrahandbok till döva föräldrar med hörande barn (coda)
Motion 12: Äldrevägledare

Minskad fattigdom
Motion 13: Akut behov av teckenspråkstolk - samlad ingång
Motion 14: Teknikens och digitaliseringens framfart
Motion 15: Taxilegitimation
Motion 16: Lobba för förlängd etableringsersättning för döva nyanlända

2/3

Mer jämlikt samhälle
Motion 17: Lobbning inom migrationsverket och politiken för döva asylsökandes
rättigheter
Motion 19: SDR ska använda mer juridik som verktyg i sitt arbete
Motion 20: Teckenspråkigt juridiskt ombud
Motion 21. Sanningskommission
Motion 22: Omdefiniera och klargöra SVT:s teckenspråksuppdrag utifrån dövas
villkor
Motion 23: Samma hörselvård i hela Sverige
Motion 24: Döva i fängelse/häkte

Stark dövrörelse
Motion 25. Namnbyte hos SDR
Motion 26. Stoppa bluffdöva!
Motion 27. Samarbete med Västanviks folkhögskola
Motion 28. EN organisation ska arbeta intressepolitiskt för äldre döva på nationell
nivå
Motion 29. Intressepolitisk satsning
Motion 30. Reformera och modernisera SDR:s organisationskultur
Motion 31. Mötesplats
Motion 32. Utöka föreningssupportens uppdrag
Motion 33. Kontaktpersoner till lokalföreningarna
Motion 34. En mer tillgänglig och rättvis medlemshantering
Motion 35. Förändrat uppdrag för Dövas Tidning
Motion 36. Utveckla SDR:s kommunikation och grafisk profil
Motion 37. Återuppliv FC eller liknande
Motion 38: SDR:s arbete ska synas bättre i sociala medier
Motion 40. Stadgeändringar
Motion 44. Behandling av beviljade motioner under mandatperiod
Verkställs redan under 2021:
Proposition 1: Förtydligande i förbundsstadgar - region och distrikt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
att kongressen godkänner förbundsstyrelsens förslag på process inför utformningen
av SDR:s handlingsprogram 2022 till 2025, utifrån denna grund.
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