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- Riksförbundet för barn med cochlea implantat
- Dövblind Ungdom
- Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
- Dövas Nordiska Ungdomsråd
- European Union of the Deaf
- European Union of the Deaf Youth
- Förbundet Sveriges Dövblinda
- Hörselskadades Riksförbund
- Handikappförbundens samarbetsorgan
- Kooperationens Förhandlingsorganisation
- Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
- Ordförandegruppen (består av förbundsordföranden och tjänstemän
från Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDUF och UH)
- Riksgymnasiet för döva/Riksgymnasiet för hörselskadade
- Svenska Dövidrottsförbundet
- Sveriges Dövas Riksförbund
- Sveriges Dövas Ungdomsförbund
- Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening
- Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
- Specialpedagogiska institutet
- Specialskolemyndigheten
- Specialpedagogiska skolmyndigheten
- Tolk- och översättarinstitutet
- Unga Hörselskadade
- Unga Synskadade
- Vuxendöva i Sverige
- World Federation of the Deaf Youth Section
- World Federation of the Deaf

Innehållsförteckning och Appendix
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inledning
Hej!
Ett händelserikt år har passerat, under 2014 har vi fortsatt att jobba med de områden som är
viktiga för oss, vi har arrangerat läger och mötesplatser där unga teckenspråkiga kan träffas,
känna sig trygga och ha roligt tillsammans. Samtidigt har SDUF tagit plats i medierna, producerat
debattartiklar och insändare som lyfter teckenspråkiga döva barn och ungdomarnas perspektiv.
Vi har drivit intressepolitiska frågor och bevaka politiken i de områden som är viktiga för oss, så
som skolfrågor och tolkfrågor. Nytt från 2014 är att vi skapat en intressepolitisk arbetsgrupp vilket
ökar möjligheterna för våra medlemmar och klubbar att engagera sig intressepolitiskt. En seger
för oss är att den lag om att otillgänglighet klassas som diskriminering äntligen röstats igenom.
Nu fortsätter arbetet med att följa upp lagen och förbättra den.
Som tidigare var vi Almedalen och träffade politiker, lobbade för våra frågor och skapade
kontakter inför vårt framtida intressepolitiska arbete.
Under 2014 vände vi blicken inåt och mot våra ungdomsklubbar, vårt tvååriga projekt
”Ungdomsklubbslyftet” sjösattes och syftet är stärka våra ungdomsklubbar i deras fortsatta
arbete. Vi hoppas att stärkta ungdomsklubbar ökar förutsättningarna för våra medlemmar och
vår målgrupp att engagera sig i frågor som de vill påverka.
Kansliet har förändrats och under slutet av 2014 anställdes två nya personer, Sofia Nilsson som
Ungdomskonsulent och Anna Kain Wyatt som generalsekreterare.
Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar, arbetsgrupper och ungdomsklubbar för att ni har varit
med och diskuterat och för alla era insatser! Vi vill också tacka alla våra samarbetsorganisationer
för ett fint samarbete under året.
Mia Modig
Förbundsordförande
Sveriges Dövas Ungdomförbund
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SDUF:s ändamål

Om SDUF

att

SDUF bildades 8 oktober 1966 i Stockholm. 1974
vilade förbundet och den 27-28 november 1976
tog Sveriges Dövas Riksförbund initiativ och
bildade Sveriges Dövas Ungdomsråd. 1 juli 1994
blev ungdomsrådet självständigt från Sveriges
Dövas Riksförbund (SDR) och bytte då tillbaka
till det nuvarande namnet.
Efter förbundstämman 2012 har SDU bytt sin
förkortning till SDUF.
SDUF utövar central verksamhet för medlemmar
mellan 6-30 år. SDUF är redovisningsskyldig
gentemot Myndighetet för ungdoms och
civilsamhällesfrågor (MUCF) och andra
bidragsgivare. SDUF är medlem hos Landsrådet
för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) och
Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS) samt
European Union of the Deaf Youth (EUDY) och
World Federation of the Deaf Youth Section
(WFDYS). SDUF är ansluten till Sveriges Dövas
Riksförbund(SDR) och Riksteatern Tyst teater.

Sveriges Dövas Ungdomsråd
1977-1994

att
att
att
att
att

främja vård, fostran och utbildning av
barn och ungdomar,
verka för dövas rätt till teckenspråk,
tillvarata medlemmarnas dövpolitiska
intressen,
tillvarata döva barn och ungdomars
kulturella intressen, både vad gäller 		
dövkultur och samhällets kulturutbud,
bedriva verksamhet för barn och
ungdomar på dövas villkor, där alla har
lika värde,
verka för bildande och upprätthållande
av lokala ungdomsorganisationer.

SDUF:s ändamål finns i förbundets stadgar under
§ 2 Ungdomsförbundets ändamål.

Medlemsantal
År 2014 - 635 (821)
År 2013 - 690 (885)
År 2012 - 705 (888)
År 2011 – 672 (872)
År 2010 – 671 (889)
År 2009 – 571 (899)
År 2008 - 947
Antal medlemmar mellan 6 - 25, siffrorna
inom parentesen anger det totala antalet
medlemmar mellan 6 och 30.

Lokala
ungdomsorganisationer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
november 1994 -2012

Lokala ungdomsorganisationer
Aktiva lokala ungdomsorganisationer
som är anslutna till SDUF och har lämnat in
verksamhetsberättelser för år 2013:
• Göteborgs Teckenspråkiga
Ungdomsklubb(GTU)
• Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
• Stockholms Dövas Ungdomsråd, (SDUR)
• Ungdomsföreningen Viljan, Vänersborg (UF
Viljan)
• Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)
• Norrlands Ungdomsklubb (NU)

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
april 2012-
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Organisation
Förbundsstyrelsen
Före förbundsstämman:

Efter förbundsstämman:

Förbundsordförande:
Isabella Hagnell, Stockholm

Förbundsordförande:

Ledamöter:
Kenneth Sandberg, Göteborg
Mimmi Granat, Göteborg
David Farkas, Stockholm
Rebecca Jonsson, Örebro
Elsa Brunemalm, Stockholm
Mia Modig, Stockholm

Mia Modig, Stockholm
Ledamöter:
Olivia Renner Balkstam, Stockholm
Kenneth Sandberg, Göteborg
Julia Velasquez, Leksand
Glenn Aronsson, Göteborg
David Farkas, Stockholm
Mimmi Granat, Göteborg/Stockholm

Styrelsen valdes av ett extra årsmöte i
december 2013 och har haft ett konstituerande
styrelsemöte samt

Styrelsen har haft ett konstituerande möte
direkt efter förbundsstämmans avslutande samt
fyra ordinarie styrelsemöten.

Arbetsutskottet före förbundsstämman:

Arbetsutskottet efter förbundsstämman:

Ordförande: Isabella Hagnell
Vice ordförande: Mimmi Granat
Ledamot: David Farkas

Ordförande: 		
Vice ordförande:
Ledamot: 		
Suppleant:		
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Mia Modig
Olivia Renner Balkstam
David Farkas
Mimmi Granat
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Ansvarsområden efter förbundsstämman
Alla i förbundsstyrelsen har gemensamt ansvar
för:
Verksamhetsplanen
Verksamhetsberättelsen
Intressepolitiska frågor
Mia Modig, Förbundsordförande
Arbetsledare
Firmatecknare
AU
Samrådsgrupp SDUF+SDR
SDR styrelsemöte (1) = första val
Ordförandegruppens träff (1)
Organisationsfrågor
LSU
Nätverket Unga För Tillgänglighet
Tolkfrågor
Medlemshantering
UK Kungsängsliljan
NUFT
SPSM
Dövas Dag
Olivia Renner Balkstam, Vice ordförande
Vice arbetsledare
Firmatecknare
AU
Kommunikation
SDR styrelsemöte (2)
Ordförandegruppens träff (2)
Nätverket Unga För Tillgänglighet
Delaktighet för Unga!
Barnplantorna
Dövas Dag
Almedalen
Kommunikation
Stockholms Dövas Ungdomsråd
Manillaskolans Elevråd
David Farkas, ekonomiansvarig
Firmatecknare
AU
Samråd SDR/SDUF
Hörselskadades Riksförbund
Lägergruppen
MUCF
UH
HSO
FSDB
DBU
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Glenn Aronsson, styrelseledamot
Ungdomsklubbar
DNUR (2)
SPSM
SDI + SDI Ungdom
Tillgänglighetsfrågor
Ungdomsklubbslyftet
Norrlands Ungdomsklubb
Kristinaskolans elevråd
UF Viljan
Vänerskolans Elevråd
Mimmi Granat, styrelseledamot
AU Suppleant
Tillgänglighetsfrågor RGD/RGH
RGD elevråd
Kulturfrågor
Nya Vindar
Mänskliga rättigheter-frågor
Ungdomsklubbskonferens
SVT
Örebro Dövas Ungdomsklubb
Birgittaskolans elevråd
Julia Velasquez, styrelseledamot
Projektidéer
EUDY (2)
Internationella frågor
Västanviks Folkhögskola
Intressepolitiska arbetsgruppen
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Kannebäckskolans elevråd
SPSM
Kenneth Sandberg, styrelseledamot
DNUR (1)
EUDY (1)
RFSL Regnbågen
Arbetsmarknadsfrågor
Socioekonomiska frågor
Ungdomsklubbskonferens
Skånes Dövas Ungdomsråd
Östervångsskolans elevråd
(1) - närvarar i första hand
(2) - närvarar i andra hand när ordinarie
förbundsordförande är förhindrad

Organisation

~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund ~ Verksamhetsberättelse 2014 ~

Personal på SDUF

Ungdomsförbundets operativa verksamhet
sköts från kontoret i Stockholm på
Rissneleden 138. Dessa personer har arbetat på
SDUF under året.

Anna Kain Wyatt
Generalsekreterare
Från oktober 2014

Sofia Nilsson
Ungdomskonsulent
Från december 2014

Adjungerade tjänstemän:

Adjungerade vid styrelse- och AUsammanträden under året har varit SDUF:s
tjänstemän. Florian Tirnovan, Jannicke Kvitvaer,
Isabella Hagnell, Anna Kain Wyatt och Sofia
Nilsson.

Styrelsearbetet:

SDUF har detta år godkänt den arbetsordning
som styrelsen, arbetsgrupperna och
tjänstemännen följer i sitt arbete.

Firmatecknare:

Mia Modig, Olivia Renner Balkstam, David
Farkas.

Revisorer:

Auktoriserad revisor
Thomas Lind,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Florian Tirnovan
Ungdomskonsulent
Till december 2014

Förtroendevald revisor
Nicholas Winberg
Förtroendevald revisorssuppleant
Hanna Cederström

Jannicke Kvitvaer
Intressepolitisk sekreterare
Till maj 2014

Samrådsgrupp:

SDUF och SDR har en samrådsgrupp som
regelbundet har möten och diskuterar
gemensamma frågor bl. a. ekonomi,
personalfrågor och medlemshantering.

Tillfälliga uppdrag på SDUF:s kansli
Isabella Hagnell

Malin Himmelman
Praktikant
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SDUF:s ad hoc-grupper

Styrelsen och tjänstemännen har bildat några
ad hoc-grupper (tillfälliga arbetsgrupper)
under året:

Före förbundsstämman:

Efter förbundsstämman:

• Konferens för ungdomsklubbar
Florian Tirnovan, Mimmi Granat, Kenneth
Sandberg och Rebecca Jonsson

• Almedalen
Olivia Renner Balkstam och Julia Velasquez, Mia
Modig

• Stadgegruppen
Elsa Brunemalm och Isabella Hagnell

• Konferens för ungdomsklubbar
Mimmi Granat, David Farkas och Florian Tirnovan
• Skolturné
Sofia Nilsson
• 50-årsjubileum 2016
Glenn Aronsson och Sofia Nilsson
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Valberedningen

Arbetsgrupper

Före förbundsstämman:

SDUF har under året haft följande
arbetsgrupper:

Ordförande:
Johanna Carlsson, Stockholm

• Lägergruppen
• Internationella gruppen

Ledamöter:
Isabell Engwall, Stockholm
Juni Sowell, Örebro
Petra Örelgård, Malmö

Lägergruppen

Valberedningen är en fristående arbetsgrupp.
Den bevakar styrelsens arbete under en mandatperiod och rekryterar personer till nästkommande styrelse.

Efter förbundsstämman:
Ordförande:
Petra Örlegård, Malmö
Ledamöter:
Daniel Littorin, Stockholm
Erik Akervall, Stockholm
Jessica Madan, Örebro

Arbetsgrupperna inom SDUF har till syfte att
underlätta styrelsens arbete och försöka få en
bredd på medbestämmandet i verksamheten.

Lägergruppen planerar och genomför SDUF:s
läger i samarbete med kansliet.
Sammankallare:
Sofia Nilsson, Stockholm
Ledamöter:
Ellinor Persson, Örebro/Stockholm
Johanna Treffenberg, Göteborg
David Farkas, Stockholm
Rebecca Jonsson, Örebro

Intressepolitisk arbetsgrupp
Sammankallare:
Isabella Hagnell, Stockholm
Ledamöter:
Henrik Sundqvist, Stockholm
Julia Velasquez, Leksand
Kristofer Petersson, Härnösand
Ahmed Cherif, Stockholm
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Intressepolitik
Almedalen
2014 åkte SDUF som vanligt till almedalen
för att driva sina intressepolitisk frågor. Med
uppseendeväckande tröjor skapade vi opinion
kring våra frågor. På vår t-shirt synter en knuten
hand med ett fuck-you-finger.
Det är symbol för att visa att vi har lust att säga
fuck off när de som har makt/högre position
inte lyssnar på oss och inkluderar inte oss samt
se vilken kompetens vi har i våra frågor.
Det var fyra personer som representerade
Sveriges Dövas Ungdomsförbund i Almedalen,
vice ordförande Olivia Renner Balkstam, Julia
Velasquez från styrelsen samt Isabella Hagnell
och Veronica Edenfur.
Förutom att träffa politiker så träffade gruppen
olika personer på maktpositioner så som
myndigheter och andra instanser som vi
försöker påverka i vårt intressepolitiska arbete.
Gruppen har också nätverkar med andra
organisationer som arbetar med liknande
frågor som oss. Almedalen är en bra plats att
mötas på.
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Intressepolitik med
andra organisationer
Ordförandegruppen

SDUF är med i ordförandegruppen som
består av ordförande samt tjänstemän från
Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDUF,
VIS och UH. På mötena diskuteras bland annat
intressepolitiska frågor, samverkan mellan
organisationerna och skolfrågor.

SDR:s styrelsesammanträden

SDUF följer SDR:s arbete genom att alltid ha
en adjungerad representant närvarande
på deras styrelsesammanträden. SDUF:s
representant är ordförande alternativt vice
ordförande. Framöver kommer även SDR att
ha en representant närvarande på SDUF:s
styrelsemöten.

En Stärkt Röst

Det är ett projekt med medel från Allmänna
Arvsfonden som samlar åtta av de största
ungdomförbunden för personer med
funktionsnedsättning. Målet med projektet är
att stärka organisationerna, utbyta erfarenhet,
tips och råd samt för ett bättre samarbete.
Projektet har en styrgrupp som möts fyra
gånger per år.
SDUF har deltagit arbetet med att ta fram ett
fortsatt samarbete med övriga organisationer
i En Stärkt Röst och kommer att fortsätta göra
det framöver.

Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM)

SDUF har under året deltagit i sammanträden
med SPSM:s nationella skolråd för att diskutera
de olika frågor som rör skolorna i Sverige.
ledamöterna i skolrådet är permanenta och
väljs av sina respektive organisationer.

Torsdagsaktionen

SDUF samarbetade med tio andra
handikappförbund för att otillgänglighet
ska klassas som diskriminering. Vi stod
utanför Rosenbad där regeringen har sina
sammanträden och delar ut flygblad varje
torsdagmorgon 08.00-09.00. Vår kamp fick
resultat, från januari 2015 klassas tillgänglighet
som diskriminering enligt lagen.
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Övrig representation
Arbetsgrupp angående utredning kring
kränkningar i specialskolan
9 december
Mia Modig
Dövstudier - hur framtiden?
26 november, Rissne
Mimmi Granat
Arbetsgruppsmöte PTS
1 december, Stockholm
Anna Kain Wyatt
Public Service Dagen, PSFunk
20 november, Stockholm
Anna Kain Wyatt
LSUs årsmöte
15-16 november, Stockholm
Mimmi Granat och Mia Modig
Nya vindar arbetsgrupp
13 november, Rissne
Mimmi Granat
RFSL Funkismöte
11 november, Farsta
Glenn Aronsson
Möte med UF Viljan
2 november, Vänersborg
Glenn Aronsson
Dövstudier för alla - framtiden hur?
29 oktober, Rissne
Mimmi Granat
Möte med Norrlands Ungdomsklubb
25 oktober, Härnösand
Glenn Aronsson
Nya Vindar arbetsgrupp
21 oktober, Rissne
Mimmi Granat
RFSL Funkismöte
23 oktober, Farsta
Glenn Aronsson
Dövhistoriska seminarium
11 - 12 oktober, Norrköping
Glenn Aronsson
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Fokus seminarium: Perspektiv, Nya Vindar
10-12 oktober, Scandic hotell, Örebro
Mimmi Granat, Julia Velasquez
Möte med Jan Sydoff
8 oktober
Förberedande möte med UH inför Sydoff-mötet
6 oktober, Stockholm
Mia Modig, Florian Tirnovan
Nya vindar på dövas dag
26-27 september, Hässleholm
Mimmi Granat
Representation på både ombudskonferensen +
dövas dag
26-27 september Hässleholm
Mia Modig, Julia Velasquez, Olivia Renner
Balkstam
Möte med Barnombudsmannen
19 september
Olivia Renner Balkstam, Florian Tirnovan, Julia
Velasquez
Workshop ”Hela Resan” Som handlar om
tillgängligheten inom transport
17 september, Konstfack, Stockholm
Florian Tirnovan
Möte med Konstfacket om tillgänglighet i
lokaltrafiken
8 september, Stockholm
Florian Tirnovan
Möte om ”Heterogena kulturarv - att ändra
framtiden” med Anna Furumark
3 september, Statens historiska museum, Stockholm
Mimmi Granat
Nya Vindar arbetsgruppsmöte
29 augusti, Stockholm
Mimmi Granat
Möte med DO
22 augusti, Stockholm
Florian Tirnovan
Nya Vindar arbetsgruppsmöte
19 augusti, Stockholm
Mimmi Granat
SDURs styrelsemöte
18 aug, Stockholm
Olivia Renner Balkstam

Övrig representation
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Övrig verksamhet
Möte med Mrs. Maria Dora Victoriana Mejia
Marulanda, Ambassador of Colombia
30 juli
Julia Velasquez
EUDY Generalförsamling
7-8 juli, Burgas, Bulgarien
Julia Velasquez, Kenneth Sandberg
Arbetsgrupp angående utredning kring
kränkningar i specialskolan
27 maj, Stockholm
Florian Tirnovan

Dövas dag

26-28 september var det dags för Dövas Dag
2014 i Hässleholm. På plats från SDUF fanns
Mia Modig, Julia Velasquez, Olivia Renner
Balkstam.
SDUF hade ett bokbord och ett seminarium
med syftet att samla in input från unga till vårt
projekt Ungdomsklubbslyftet.

Årsmöte Delaktig Ungdom (DU!)
18 maj
Mia Modig, Mimmi Granat, Julia Velasquez och
Olivia Renner Balkstam
Nya Vindar Arbetsgrupp
8 april, Stockholm
Mimmi Granat
DNUR möte
4-6 april, Oslo
Kenneth Sandberg
Almedalsplanering, En Stärkt Röst
17 mars, Stockholm
Mimmi Granat
Mediadag
6 mars, Göteborg
Mimmi Granat
Möte med DBU
4 mars, Stockholm
David Farkas
We Sign
5 februari, Stockholm
David Farkas
Arbetsgrupp angående utredning kring
kränkningar i specialskolan
2 februari, Stockholm
Henrik Sundqvist, Jannicke Kvitvaer
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Projekt
Ungdomsklubbslyftet

Dövstudier

Ett fokus för 2014 - 2015 är Ungdomsklubbarna,
genom vårt projekt ungdomsklubbslyftet
ämnar vi stärka ungdomsklubbarna och deras
verksamhet. Vi vill ge dem utökade möjligheter
att organisera sig och skapa den verksamhet
de vill.

SDUF har genom Florian Tirnovan och Mimmi
Granat kontinuerligt deltagit i projektet
Dövstudier, bland annat genom projektets
styrgrupp.

Vi vill utarbeta verktyg och redskap, till
exempel olika mallar, som ungdomsklubbar
kan använde till att lösa sina utmaningar och
som igen kan stärka ungdomsklubbarnas
arbete, både inom verksamhet och
intressepolitisk.

Projektet har under året arbetat med att
folkbilda och kompetensutveckla medlemmar
i SDR och SDUF genom bland annat
distansutbildningar. SDUF har också varit
delaktiga i att planera hur projektet fortsätter
efter avslutet 2015.

En del av denna satsnining var att utöka
antalet platser på Ungdomsklubbskonferensen
som är en årlig mötesplats för lokalt aktiva.
Genom att låta fler mötas skapas större utbyte
och fler personer får inspiration att arbeta
vidare på hemmaplan.

En Stärkt Röst
SDUF med andra sju organisationer (Unga
rörelsehindrade, Svenska CeliakiUngdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga
Allergiker, Unga Hörselskadade,
Ungdom för social hälsa och Unga
Synskadade) drivit projektet En Stärkt Röst.

Arbetsmarknadsprojekt

Projektet avslutades våren 2014 och
utmynnade i skapandet av organisationen
Delaktig Ungdom (DU!) där SDUF är
medlemmar. Vi ser fram emot fortsatt
samarbete.

SDUF har tillsammans med Unga Hörselsakdade
och Dövblind Ungdom skickat in en
ansökan till Allmänna Arvsfonden om ett
arbetsmarknadsprojekt. Syftet med projektet
är att öka kunskapen hos våra målgrupper
om våra rättigheter på arbetsmarknaden. En
del av projektet kommer att vara att lobba på
fackliga organisationer så att de kan stötta
våra målgrupper fullt ut.
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Konferensverksamhet
SDUF:s förbundsstämma
Den 12:e april hade Sveriges Dövas
Ungdomsförbund sin årliga förbundsstämma
på Västanviks Folkhögskola utanför Leksand.
Helgen samlade ombud från
Ungdomsklubbarna runtom i landet,
representanter från flera elevråd och så några
gäster från våra samarbetsorganisationer.
18 ombud fanns på plats som röstade om
hur de ville att SDUF ska styras i framtiden.
Deltagarna valde en ny styrelse, röstade
igenom en verksamhetsplan och en budget för
både 2014 och 2015 för att öka det långsiktiga
arbetet.
Stämman beslutade bland mycket annat att ett
extra fokus skulle ligga på Ungdomsklubbarna
under 2014 odh 2015, dessa ska stärkas genom
projektet Ungdomsklubbslyftet.
Vi tackade av Isabella Hagnell efter ett år som
förbundsordförande och välkomnade Mia
Modig som hennes efterträdare.
Vi ser fram emot ett fortsätta utveckla vår
organisation, påverka beslutsfattare och ha
många roliga läger för våra ungdomar även
framöver.
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Årets utmärkelse
Camilla Jablonski
Camilla är en eldsjäl med ett stort hjärta som brinner för ungdomsklubbar i Västra Götaland.
Alla klubbar behöver en eller flera eldsjäl som ställer upp ideellt och Sveriges Dövas
Ungdomsförbund tycker att Camilla Jablonski personifierar begreppet ideellt engagemang
väldigt bra.
Camilla har engagerat sig i Göteborg Teckenspråkiga Ungdomsklubb, både som
medlem och arbetsgruppsrepresentant till (bland annat) i Stadskampens arbetsgrupp
som genomfördes på Björkö, Göteborg. Vi beundrar även Camillas engagemang i
Ungdomsföreningen Viljan i Vänersborg innan hon flyttade till Göteborg. Hon har arbetat
ideellt med barnpassning till döva syskon-veckan i Vänersskolan med tanken bakom att
Hörnet skulle få intäkter utan att få något för egen vinning.
Camilla har visat att det kan gå att engagera sig utan att behöva lyfta intressepolitiska
frågor i ungdomsklubbar för att klubben ska flyta på. Det behövs en Camilla i varje
ungdomsklubb!
SDUF vill tacka för ditt stora hjärta och engagemang och vi hoppas att utmärkelsen får
dig att fortsätta med det du gjorde och gör.
Camilla Jablonski är medlem hos Göteborg Teckenspråkiga Ungdomsklubb.
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Ungdomklubbskonferens &
Stadskampen
Årets Ungdomsklubbskonferens genomfördes i
Malmö i november. Under helgen avhandlades
många olika områden som är viktiga för den
som är aktiv i en Ungdomsklubb. Bland annat
pratade vi om normer och mångfald och
tittade på hur vår egen organisation ser ut. Vi
pratade visioner, var vill vi att SDUF ska vara om
10 år? Vilken funktion ska Ungdomsklubbarna
fylla?
Nytt för i år var att alla Ungdomsklubbar fick
skicka fler representanter än tidigare, mycket
skoj och många chanser till ett ökat utbyte
klubbarna emellan.
Samma helg skedde dessutom vår årliga battle
Ungdomsklubbarna emellan, klubbarna möttes
i en mängd olika grenar så som tjurridning
osv och efter en hård kamp så kunde Örebra
Dövas Ungdomsklubb plocka hem vinsten.
Grattis!

Informationsverksamhet
UNG - sidorna

UNG-sidorna i Dövas Tidning har gett ut åtta
nummer under året. Innehållet har bestått av
ledarspalt samt aktuella händelser i SDUF.

SDRF First Class (SDR FC)

SDUF är anslutet till databasen First Class,
SDR FC. SDUF har ett eget mötesforum, där
fortlöpande information om verksamheten ges.

SDUF:s hemsida www.sduf.se

På hemsidan finns det information om SDUF:s
organisation, verksamhet och aktuella nyheter.

SDUF:s twitter twitter.com/_SDUF

Där skriver såväl styrelseledamöter, tjänstemän,
arbetsgrupper korta inlägg om diverse saker.

Nytt mailsystem

SDUF påbörjade under 2014 en övergång från
användandet av FC till att använda Googles
mail och molntjänster.

SDUF:s Facebooksida

En stor grupp av våra medlemmar använder
Facebook, därför har SDUF en sida som
uppdateras dagligen med information och
bilder såsom intressepolitiskt arbete, vår
lägerverksamhet och fler andra verksamheter.
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Kursverksamhet
Personalutbildning
Lägergruppen planerade för de sommarläger
som SDUF erbjuder barn och unga. 2014 stod
SDUF värd för Nordiskt Juniorläger, ridläger
och ett barnläger. Gruppen planerade även
för de internationella läger som SDUF deltar i
på olika sätt. Inför varje lägersommar har vi en
helg då alla som ska jobba på någon av våra
läger samlas för utbildning och planering. Den
här gången blev det tillsammans med Unga
Hörselskadade i deras lokaler.

Lägerverksamhet
Nytt för SDUF:s lägerverkamhet är att
representanter för styrelsen besöker de olika
sommarlägren för att få en närmare kontakt
med aktiva medlemmar.

Ridläger, Sverige

Ridlägret 2014 ägdes rum hos Stall Ekeby i
Kumla. Ledaren var Ida Bergquist. Ägaren till
stallet är döv och heter Jenny Grahn. Hon
driver stallet som är en kombinerat utbildnings-/
tränings- och tävlingsstall.
Det var 7 stycken deltagar på lägret, bara tjejer
och alla fick en varsin häst som passade dem
och man hade samma häst hela veckan.

Nordiskt Juniorläger
Idre, Sverige
2014 var det dags för SDUF att stå värd för
Nordiskt Juniorläger. 36 deltagare samlades
den 30 juni i Idre för 10 dagars äventyr. Och
snacka om vilken pangsuccé det blev! Det var
ett proppfullt program 8-22 alla tio dagarna.
Ett litet urval av vad vi gjorde: Forsränning,
hästridning, Cross Country, fjällvandring och
klättring. Mellan aktiviteterna varvades det
med bad och lekar. En annan kul grej är
att renarna på fjället var nästintill tama. De
brukade ränna runt utanför våra stugor, en
gång öppnade vi ytterdörren och då var det
en hel flock där fem meter framför mig. Vi
förstod att det var de som var bossen på fjället
så vi, sakta men säkert, stängde igen dörren.
Varje dag var det en “nationaldag” för varje
land. T.ex. hade Sverige sin nationaldag den 1
juli då man hade en nationalsång vid dagens
första samling och på kvällen ordnade den
svenska gruppen en massa aktiviteter som
var typiskt svenska. Nästa dag var det Norges
tur och så vidare. Så alla barn fick smaka på
varje lands kultur. På den sista dagen åkte
deltagarna buss tillbaka till Arlanda och
Stockholm för avfärd till sina hemländer.

Tillsammans red gruppen två pass om
dagen under veckan och det blev allt från
teorilektioner till bad. Lägret avslutades med en
uppvisning där släkt och andra kom och tittade
på och det blev uppskattat!
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EUDY Juniorläger, Belgien
Denna gång stod Belgien för värdskapet när
EUDY-lägret hölls. Totalt var det 37 deltagare
från olika länder i Europa. Från Sverige åkte
tre deltagare. Temat för lägret var ”Smurf” då
serien är från Belgien. Veckan bjöd på mycket
skoj, deltagarna delades i sex olika lag där de
tävlade mot de andra lagen i olika grenar,
allt från teater och quiz till fysiska aktiviteter.
Lagen höll samman väldigt bra, de fick komma
på sitt eget lagnamn, t.ex. Deaf Smurf Power,
Old Smurfs, Clumsy Smurfs. I slutet av veckan
utropades ett lag som vinnare. Varje dag fick vi
göra olika saker. En dag åkte vi in till Bryssel. Vi
fick först åka till Atomium och åka upp till en av
”kulorna”, där man kunde se mycket av Bryssel.
Vi åkte även in i centrala Bryssel, där vi fick se
en känd staty, Manneken Pis, den kissande
pojken. Givetvis besökte vi en smurf-affär
där de sålde allt som hade med smurfar att
göra. Häftigt att se! En annan dag kom några
ungdomar från olika ungdomsklubbar i Belgien
och ordnade olika aktiviteter till deltagarna.
Det uppskattades verkligen. Den sjätte dagen
kom två föreläsare, en berättade om dövfilm
och en annan var en story-teller. Storytellern
berättade om hur man kunde använda
teckenspråket för att göra spännande
berättelser och sen fick lagen göra sin egen
berättelse. Veckan avslutades med en fest
med tårta och deltagarna fick chansen att
säga hejdå till nyfunna vänner. Det blev en del
tårar och en massa skratt!
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Nordiskt Ungdomsläger, Finland
Totalt blev vi nio svenskar som åkte till Virrat,
Finland tillsammans med andra 36 deltagare
från Finland, Island, Norge och Danmark.
Det bjöds på en massa aktiviteter under
veckan, höghöjdsbana, kanot, en trip till
PowerPark, en nöjespark och bergskättring var
bland utbuden. förra Nordiska Ungdomslägret
i Norge lockade sig till 110 deltagare så vi var
nästan tredjedel så många men det var riktigt
roligt ändå då vi fick chansen och lära känna
varandra ordentligt till skillnad från förra lägret.
Under veckan serverades det god mat varje
dag, det var inga som klagade på maten. Det
enda vi klagade på var vädret, det sken hela
veckan. Vi från Norden är rätt duktiga och
hitta saker att klaga på. Varje dag fanns det
en ”SISU-kamp” där det erbjöds finska kulturer.
Vi var totalt sex olika grupper och en från varje
grupp skulle representera varje SISU-kamp.
Bland annat bastade vi och tävlade med en
riktig finlänning, klarade vi av det så skulle vi
få poäng. Vi bastade varje dag, något man
tydligen måste göra i Finland…
En höjdpunkt under lägret var när det kom tre
generationer finska deltagare av NUL då NUL
firade 60 år. Alla hade sina historier och man
kan lugnt säga att lägerkulturen förändrats
enormt mycket under åren. Förr i tiden var det
en pastor som jobbade som föreståndare,
sådant gäller ju inte idag.

L ägerverksamhet
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Barnläger

WFDYS Barnläger

Årets barnläger gick som vanligt av stapeln
på natursköna Björkö som ligger en bit utanför
Göteborg. Det är totalt 26 deltagare och 6
ledare som samlats för bus och lek. Andra
dagen pratade vi om mobbing och olika sätt
att förhindra och vad man kan göra istället.
Eftermiddagen ägnades åt sol och bad.
Tredje dagen åkte vi till Universeum i Göteborg
där fick barnen springa fritt och se på alla
spännande saker och djur samt prova en
massa spännande aktiviteter som fanns där
inne.

På Köpenhamns flygplats träffade jag två
ivriga, blyga och glada tjejer, Rebekka
Kold-Erlandsen och Isabella Vasileuski.
De två tjejerna skulle åka till USA och
delta i det tredje världensbarnsläger som
WFDYS ordnade på Gallaudet University.
Tjejerna var ivriga över att få se världens
enda universitet för döva som de hade
hört mycket om och få åka långt bort till
Amerika.

Dag fyra lekte och badade vi hela dagen,
bland annat så hade vi vattenkrig mellan
ledarna och barnen. Detta uppskattades av
många. Och så den femte dagen så var det
äntligen dags för Liseberg: Alla åt frukost bra
men lite ivriga att få gå ut. Inte märkligt att
vara ivriga innan färd till Liseberg. Det bar rak
väg till Liseberg. Där släppte vi av barnen efter
vi lämnat väskor i garderob. Gruppfördelning
blev väldigt bra, varje ledare följde med och vi
ledare hade dessutom kul tack vare vi fick åka
med! Vi åkte massa roliga karuseller.
Dag sex var det dags för 10’s kampen! Mjöl
+ socker, vatten + äpple, kastning av stövlar,
kasta ringen i pricken med poäng, äta godissnöre, potatis + sked, hoppa i sopsäckar, gå/
flytta på kartongpapper, skottkäring och ta
penna ner i flaskan. Deras vinst blev att kasta
vatten ballonger på ledare.
Sjunde dagen var den sista riktiga dagen,
dagen inleddes som brukligt med frukost
och sedan fick de skriva på varandras tröjor.
Förhoppningsvis tar de fram den om några år
och minns
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Vi träffade en massa andra barn från olika
länder som Indien, Tyskland, Nya Zeeland,
Japan, Macau, USA, Storbritannien, Spanien
m.fl. Det var runt 20 olika länder som var
med. Under veckan var det olika aktiviteter
på Gallaudet, olika tävlingar som t.ex.
mini-Olympics m.m. Vi fick besöka ett zoo,
titta på en basebollmatch mellan New York
Mets och Washington Nationals, bada i
Gallaudets simhall, vi fick visa svensk mat
och göra några uppträdanden.
Kulturkvällen blev uppskattad av många då
alla länder hade egna bord och visade sina
kultursaker. Alla var nyfikna, provsmakade
och tog med några saker hem som minne.
Det var fantastiskt kul att se hur Rebekka
och Isabella kommunicerade med andra
barn från olika länder, de var duktiga!
WFDYS barnläger i USA är det bästa läger
de har varit på någonsin, säger de. De
är så glada över att de fick möjligheten
att åka och representera Sverige. Isabella
tycker att alla barn ska åka på Europa- eller
världsläger någon gång för att det är en
stor upplevelse och man får nya vänner för
livet. Tack SDUF för att vi fick åka dit!

L ägerverksamhet
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Internationellt
SDUF har ett nära samarbete med andra
teckenspråkiga ungdomsorganisationer på
både nordisk, europeisk och global nivå.

Dövas Nordiska Ungdomsråd
DNUR är ett tillfälle där ungdomsförbunden
från nordiska länder träffas diskuteras saker som
rör döva ungdomar Norden. Kenneth Sandberg
är representant för SDUF.

WFDYS - World Federation of Deaf
Youth Section
SDUF finns representerade i WFDYS genom att
Jenny Nilsson finns i styrelsen, som ordförande
2011-2015.
Även WFDYS jobbar både med intressepolitiska
frågor samt erbjuder läger för barn från hela
världen, en chans att möta nya vänner och
skapa ett globalt kontaktnät.

EUDY - European Deaf Youth
EUDY Generalförsamling

EUDY paraplyorganisationen för teckenspråkiga
ungdomsförbund på en europeisk nivå. De jobbar
både med intressepolitik och läger för barn och
unga från hela europa.
7-8 juli hade EUDY årsmöte i Burgas, Bulgarien
och representerades av Julia Velasquez, Kenneth
Sandberg.

SDUF finns också representerade i EUDY:s
styrelse genom Mimmi Granat och Julia
Velasquez. Mimmi Granat har tidigare varit
EUDY:s kassör men har under året lämnat över
uppdraget till Julia Velasquez.
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