un

SDUF och UH diskuterar med barnoch äldreminister Maria Larsson (KD)
under Almedalsveckan förra året.

Almedalen nästa!

Vi åker till Almedalen för att debattera, ifrågasätta och revolutionera! Vårt fokus blir arbetsmarknad för unga döva personer och att politiker måste använda sig av vår sakkunskap
så att det blir rätt från början. Vi kommer bl.a. att lyfta fram
att våra medlemmar mister möjligheten till praktik, lärlingsplatser och arbete på grund av att ansvarsfrågan för arbetslivstolkning är oklar och att största delen av ansvaret oftast läggs
på arbetsgivarna. En annan orsak är ren diskriminering. Vi
släpps inte alltid in på högre positioner eller får arbete motsvarande vår utbildning. Före Almedalen kommer ett manifest
publiceras på vår hemsida. Efter Almedalen kommer de olika
partiernas ståndpunkter sammanställas och offentliggöras
inför valet.
Det blir Olivia Renner Balkstam, Veronica Edenfur, Isabella
Hagnell, Malin Himmelman och Julia Velasquez som kommer
vara på plats från och med den 28 juni fram till den 3 juli.
Följ oss på Twitter och Facebook! Vi kommer
twittra under kontot _SDUF och på Facebook
heter vi Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 5 tr
174 57 Sundbyberg

www.sduf.se
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Mer flis till ungdomsklubbslyftet

Vi har som bekant ett litet projekt, ”Ungdomsklubbslyftet”.
SDUF har avvarat 70 000 kr till projektet som går ut på att
stabilisera ungdomsklubbarna samt att de ska ha en nära relation till oss. Vi har nu fått ytterligare 100 000 kr till projektet
från SDR. Roligt!

Nytt värdskapssystem

I samband med vårt nya lilla projekt ”Ungdomsklubbslyftet”
har vi infört ett värdskapssystem. Vi har mailat ungdomsklubbarna ifall någon klubb kände sig manad att ta sig an värdskapet
till vårt nästa styrelsemöte samt Ungdomsklubbskonferens.
SDUF:s nästa styrelsemöte hålls på Göteborg Teckenspråkiga
Ungdomsklubb 5-7 september. Och nästnästa styrelsemöte
hålls på Skånes Dövas Ungdomsråd i Malmö i november. Målet
med systemet är att medlemmarna i ungdomsklubbarna ska
få träffa SDUF:s styrelsemedlemmar på deras hemmaplan och
att vi i SDUF får ett starkare band till våra ungdomsklubbar.

SDUF önskar er alla
en grym sommar!

Mejla: sduf@sdrf.se
Blogg: www.s-d-u.se/blogg
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förbundsordförande:
Mia Mogig
mia.modig@sduf.se
0730 636 638(sms/3G)

ung
Våra läger i sommar
Vi erbjuder totalt sju olika läger till sommaren och intresset har varit stort!

Barnlägret: 6-12 år

Lägret har 26 deltagare och fem ledare totalt. Det håller till
på Göteborgs Dövas Förenings fritidsanläggning Solhem på
Björkö. Veckan är fylld med en massa aktiviteter samt utflykter
till Liseberg och Universum.

Nordiskt juniorläger: 13-17 år

Lägret har totalt 37 deltagare: 17 svenskar, 6 danskar, 5 norrmän och 9 finländare. Lägret har också 14 ledare och kommer
att bli av i Idre. Det är 10 dagar långt och har ett idrotts- och
äventyrstema”. Det ska lägret leva upp till! På menyn finns
bland annat forsränning, höghöjdsbana, skytte, mountainbiking, vandring, klättring, golf, hästridning… ja, listan kan
göras lång.

WFDYS världsbarnläger i USA: 9-12 år

WFDYS är ett världsförbund för döva ungdomar och i år blir
barnlägret av i Gallaudet, Washington DC. Totalt blir det två
deltagare och en ledare från Sverige.

EUDY Juniorläger

EUDY är ett europeiskt ungdomsförbund för döva.
I år arrangeras ett juniorläger i Belgien. Totalt blir det tre deltagare och en ledare från Sverige.

EUDY Ungdomsläger: 18-30 år

Det blir av i Primorsko, Bulgarien. En deltagare från Sverige
kommer med.

Nordiskt Ungdomsläger i Finland: 18-30 år

Det blir av i Finland. Totalt 10 deltagare och en ledare från
Sverige.

Ridläger: 15-25 år

Efter klagomål från medlemmar om att ridlägret bara var
för dem som var 9-17 år bestämde SDUF:s lägergrupp att testa
och ändra åldersgruppen till 15-25 år. Lägergruppen kommer
att utvärdera i efterhand och se om vi ska fortsätta med den
åldersgruppen eller inte. Lägret har totalt sex deltagare och en
ledare. Under veckan ska det ridas samt göras utflykter!
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