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Mina fem bästa
Text och bild: Emma Möller Thern

lägerminnen

Sommaren har lämnat oss för den här gången och många minnen har hunnits skapas
under månaderna som har gått. Skolan har startat och med det brukar de flesta barn få
berätta om sina sommarminnen som de har samlat på sig under den gångna sommaren.
Vissa kanske berättar om en resa utomlands som de har gjort tillsammans med sin
familj. Andra berättar om en sommar fylld med bad och glass. Men jag hoppas också att
det finns några barn som berättar om lägren som de var på, för de som har jobbat där
har gjort deras allra bästa för att barnen ska ha så roligt som möjligt under hela lägret.
Jag själv har varit en av dem som jobbade för två av UH:s sommarläger i år och även jag
samlade på mig en hel del minnen som jag tycker är värda att dela med mig av till er.

På nästa sida kan ni läsa om mina fem bästa lägerminnen från i somras!
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ATT FÅ TRÄFFA ALLA DELTAGARE – Det är väldigt kul och spännande att få
träffa alla deltagare, både vuxna som barn. Vissa hade jag träffat tidigare på andra läger
och vissa var helt nya.
SPÖKVANDRING – Varje år på UH:s barn- och ungdomsläger i Herrfallet brukar
ungdomarna få komma på en egen spökvandring som de ska leda barnen på. Superkul
att få höra alla deras idéer och sedan få följa med de yngre ut på rundan.
MAFFIA – Ända sedan jag började jobba med läger så har just leken maffia varit en
återkommande aktivitet. Så fort det är en ledig stund vill de flesta deltagare köra maffia.
Och jag förstår dem, det är ju superkul att köra maffia.
BÅGSKYTTE – Under teckenspråksveckans utflyktsdag hade vi ledare bestämt att hela
gruppen skulle få prova på bågskytte. Det var svårare än vad vi trodde, men vi utvecklades också snabbt allihopa. Superrolig aktivitet som de allra flesta kan vara med på.
FILMKVÄLL – Att titta på film, bädda ner sig i soffan med godis och annat smått och
gott kan man göra hemma. Men det är något extra med att göra det på läger. Mysigt och
kul att kunna diskutera filmen efteråt med alla deltagare.
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I år besökte jag Almedalsveckan för första
gången med Unga Hörselskadade. På många
sätt är det Almedalen en sann folkfest där
de demokratiska värderingarna hyllas då
aktörer såsom politiska partier, fackförbund,
stora medieföretag och mindre företag slåss
om uppmärksamheten och chansen att få
göra sina röster hörda. Det är spännande
men det finns förstås också en baksida och
den uppstår när man ställer frågan: Är Almedalsveckan fullt tillgänglig för alla?

UHAlmedalen
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Det enkla och raka svaret är nej, det är
den inte. Därför är Slingpatrullen som vi
genomför fortfarande högst aktuell och
relevant inför varje Almedalsvecka. Återigen besökte vi ett flertal arrangörers olika
föreläsningar, seminarier, workshops och
mingel för att undersöka om deras events
var tillgängliga för hörselskadade. Statistiken är inte imponerande då 54 % av de
seminarier vi besökte saknade hörslinga,
och hela 87 % saknade teckenspråks- och
skrivtolk. Dessutom finns problemet att
vissa seminarier undveks då det på förhand
fanns information om att deras event var
otillgängligt. Oavsett visar resultatet på att
Slingpatrullen kommer att vara aktuell även
inför framtida Almedalsveckor.
Jag skullevilja uppmana dig som läser det
här – om du vill påverka politiken och
kämpa för en mer tillgänglig politisk arena,
då är Almedalen en väldigt bra startpunkt.
Att se så många olika aktörer och individer
samlas tillsammans är något som ger en inspiration till att kämpa än mer för de frågor
vi driver inom UH. Så ta chansen och se
till att få möjligheten att påverka politiken
under nästa års Almedalsvecka du med!
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