
Samarbete över geografiska gränser
Att vara döv innebär inte att vara isolerad från omvärlden, tvärtom kan döva personer uppleva 
sig vara ”världsmedborgare”, del av ett globalt samfund som delar samma minoritetsspråk 
och kultur. Döva runt om i världen känner ofta direkt en samhörighet med varandra även om 
de inte kan samma språk och aldrig tidigare har träffats.

SDR var en av grundarna till Dövas Nordiska Råd, DNR, som bildades år 1907. Sedan 
dess har SDR haft samarbete och möten med döva över våra geografiska gränser i Norden, 
Europa och världen. World Federation of the Deaf, WFD bildades 1951 och SDR blev 
medlemmar fyra år senare, 1955. Det europeiska samarbetet förstärktes genom European 
Union of the Deaf, EUD, när de bildades 1985 och SDR har varit medlemmar där sedan 
1995.
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    Sverige var värd för den fjärde världskongressen för döva   
    i Stockholm den 17 till 21 augusti 1963. Men Sverige hade   
    aldrig ansökt om värdskap för den fjärde världskongressen   
    på eget initiativ. Egentligen skulle världskongressen äga   
    rum i Istanbul, men på grund av oroligheter i Turkiet, om  
    bads Sverige att arrangera världskongressen i stället. Cirka   
    1000 deltagare kom från sammanlagt 36 länder. 
    Förhandlingarna hölls i nya Folkets hus och avslutnings  
    banketten hölls i Stockholms stadshus. Temat var ”Den   
    döve i dagens och morgondagens värld”.

    Under samma år arrangerades det ett ungdomsläger i Leksand 
    med 160 deltagare från nio länder, som till en början var avsett 
    att vara nordiskt men blev internationellt. 

    

    
    Till minne av det internationella ungdomslägret och världskongressen  
    tryckte förbundet en tablett på hellinne med motiv från Leksand  
    och Stockholm och text på svenska, engelska, tyska och franska.  
    Den visar bland annat nu ett rivet hus på Carlborgsons gård och  
    hade komponerats av Leksandskonstnären Hans Prins som också  
    gjort de kurbitsmålningar som finns i Västanviks folkhögskolas  
    skolhus. 

 
1979 genomförde SDR på världsförbundets uppdrag ett internationellt symposium om tecken-
språksforskning och 1993 en internationell tvåspråkighetskonferens. I den senare deltog 
360 personer och den tolkades till 32 olika teckenspråk! (Bild: 1)

Lars-Åke Wikströms’ International Award är en av SDR:s utmärkelser och den delas ut 
till de som gjort stora betydelsefulla internationella insatser för dövrörelsen. International 
Awards delades ut för första gången i samband med kongressen 1995 och bytte namn till 
Lars-Åke Wikströms’ International Award 2009. I bilden hälsar Lars-Åke Wikström från SDR 
på Yerker Andersson från WFD och i bakgrunden står Liisa Kauppinen från Finland. (Bild: 2) 
Samtliga är välkända profiler i den globala dövrörelsen. Både Yerker Andersson och Liisa 
Kauppinen har fått Lars-Åke Wikströms’ International Award. 

I Dövas Nordiska Råd, DNR, turas medlemsländerna om att åta sig ordförandeskapet i fyra 
år. Vart fjärde år ordnas Dövas nordiska kulturfestival och då överlämnas värdskapet till 
nästa land. SDR har arrangerat denna kulturfestival ett flertal gånger, senast 2010 i Stockholm. 
(Bild: 3)  

Det här materialet är framtaget inför Sveriges Dövas Riksförbunds, SDR:s, 100-årsjubileum och ingår i en 
serie av historiska händelser och milstolpar som haft en stor betydelse för SDR och dövrörelsen.  
Bildkällor: SDR, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Västanviks folkhögskola. Mer information: www.sdr.org
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