
Sedan SDR bildades 1922 och fortfarande idag 
är dövas rättigheter vår gemensamma drivkraft. 
Söndagen den 7 september 1969 arrangerade 
SDR Sveriges Dövas Riksdag i Stockholm som 
var en stor och historisk manifestation. Startplatsen 
vid Hötorget fylldes av 2000 demonstranter och 
tågade till riksdagshuset. Deltagare från tolkkursen 
bistod med att teckna instruktioner för marschen. 
När alla var framme i Riksdagshuset fylldes Riks-
dagen med demonstranter.

Sveriges Dövas Riksdag blev en stor händelse i dövas historia som lyfte upp flera viktiga krav för 
döva, såsom fasta tolktjänster, handikappersättning, teckenspråkig äldreomsorg och psykiatrisk 
vård, telefon. De som inte fått plats i andrakammarsalen kunde följa förhandlingarna via TV-apparater 
i andra lokaler i riksdagshuset. SDR:s dåvarande förbundsordförande och riksdagsledamot Sven 
Mellqvist satt på talmannens plats och genom ett rollspel behandlades ett flertal motioner som lyfte 
dövas krav. Deltagarna hade åkt till Stockholm i bussar från hela Sverige och övernattat i sovsäckar 
på ungdomsgårdar runt om i Stockholms förorter, eller bott i Uppsala och Sigtuna.

Från Sveriges Dövas Riksdag till  
Teckenspråk — en hållbar framtid



SDR har sedan dess fortsatt kämpat för olika intressepolitiska frågor som berör dövas rättig-
heter och teckenspråkets ställning. I bilden ovan samtalar Lars-Åke Wikström med Addiswa Sten-
ström om kampanjen “Teckenspråk genom Sverige”. År 2001 var det Europeiska språkåret och 
SDR genomförde då detta budkavleprojekt tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund (då 
SDU, idag SDUF), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Dövblind Ungdom (DBU). Syftet var 
att söka stöd för en laglig rätt till teckenspråk. Budkavlen gick genom 22 städer och 130 politiker 
skrev på. Budkavlen överlämnades till Riksdagens dåvarande talman Birgitta Dahl den 3 december 
2001.

Arbetet för rätten till teckenspråk och dövas mänskliga rättigheter 
sträcker sig från Sverige till världen över. Under sista veckan i 
september varje år uppmärksammas den Internationella Dövveckan, 
sedan 1958. Firandet sker samma månad som World Federation of 
the Deaf (WFD) hade sin första världskongress i Rom, Italien. WFD 
tillkännager årligen temat för veckan och temat 2022 är ”Building 
Inclusive Communities for All”. Under veckan sker flera aktiviteter 
runt om i världen till exempel demonstrationer, debatter, kampanjer, 
utställningar och möten. Syftet är att öka medvetenheten om döva 
och skapa uppmärksamhet om dövas rättigheter. Temat varierar 
och alla intresserade som anhöriga, vänner, teckenspråkstolkar, 
myndigheter och organisationer uppmanas att delta och engagera sig. 
Förenta Nationerna har erkänt den 23 september som den Internationella teckenspråksdagen och 
det firas internationellt årligen sedan 2018.

I Sverige firar vi Dövas Dag den tredje helgen i september varje år. Den arrangeras på olika platser 
runt om i landet. Var det firas och vem som är värd bestäms i samråd mellan SDR:s föreningar. 
Utöver konferenser, workshops och utställning är Dövas Dag en viktig samlingsplats för döva och 
andra teckenspråkiga i Sverige.

Arbetet för dövas rättigheter är globalt och pågår ständigt. I vårt 
intressepolitiska arbete utgår vi från bland annat Agenda 2030 och 
de globala hållbarhetsmålen. I vårt handlingsprogram 
”Teckenspråk – En hållbar framtid” sträcker sig från 2022 till 2025 
och innehåller mer om förbundets mål, de globala målen och vårt 
viktiga arbete.  

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


