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På SDU:s årstämma var jag som ung och grön invald 
till SDU:s styrelse år 1984. Efter årstämman fick jag ett 
tjockt brev hemsänt. Innehållet i brevet var en kallelse, 
dagordning och handlingar till mitt första SDU:s styrelse-
möte. I samma brev fanns också en checklista på vad jag 
skulle komma ihåg att ta med på resan till första sty-
relsemötet i Leksand. Jag blev lite fundersam. Det var 
lite som om jag blev skickad till ungdomsläger. På check-
listan stod det att jag skulle packa ner tandborste, tand-
kräm, handduk, badlakan och sängkläder. Jag packade 
ner sakerna i väskan med allt det som stod på check-
listan. Det blev ju en rejäl väska och ganska tung. Det var 
en ganska lång tågresa från Göteborg till Leksand. Men 
det var inte dålig järnväg då. Det fanns ett bra nattåg 
från Göteborg till Norrland. Jag fick en hytt i en sov-
vagn. Det var trångt i hytten och den tunga väskan stod

i vägen. Jag sov inte en blund i den smala våningssängen nära 
taket. Början av tågresan var kurvig. Jag åkte ner på sängen, 
slog fötterna på väggen. I nästa kurva slog huvudet på väggen. 
Till nästa kurva landade mina fötter igen på väggen. Efter ett 
par timmar blev tågresan lite lugnare. Tågets dunk och dunk 
vaggade mig till sömns. Väl framme till Borlänge för tågbyte 
blev jag så bryskt väckt av tågkonduktören att jag blev skrämd. 
Usch. Yrvaken och bråttom ut ur sovvagnen med tung väska. 
Jag stod på tågperrongen i Borlänge och undrade var tåget 
till Leksand var. Jag frågade folk efter ett tåg till Leksand. Jo. 
Tåget kom efter en stund på andra sidan perrongen. Det var en 
ganska bökig resa med tågbyte och transport till Västanviks 
folkhögskola med den jäkla väskan. En sådan praktisk väska 
med hjul att dras med fanns ju inte på den tiden.

Vi i styrelsen kom till Västanviks folkhögskola och blev väl 
omhändertagna där. SDU:s huvudsekreterare Anders Anders-
son visade oss runt i det gamla förbundshuset. Sen åt vi lunch 
på skolans restaurang. Innan jag fortsätter vill jag berätta något.

I brevet jag fått fanns en mötesdagordning, handlingar och 
skriftliga förslag. På dagordningen fanns det punkter där det 
stod ”Bermudashorts” och ” Sjön suger”. Några skämtteckningar
fanns  i handlingarna. Det är nog inte passande att beskriva 
detaljerna här i krönikan. Jag förstod inte vad skämtteckningar
hade med styrelsemötet att göra. Vad skulle vi diskutera om 
skämtteckningar?? Mina förväntningar steg minut för minut 
och jag såg fram emot ett mycket intressant möte.
SDU:s dåvarande ordförande 

Eva Norberg förklarade 
styrelsemötet öppnat och 
vi gick igenom dagordningen. 
Jag tog upp punkten om skämt-
teckningarna. Anders Andersson 
som var SDU:s huvudsekreterare 
föreslog med ett stort smile att punkterna
ströks från dagordningen. Jag förstod att jag blivit utsatt för ett 
rejält skämt. Herregud! Jag hade funderat på dessa konstiga 
punkter i flera dagar. Det var lite pinsamt att jag varit dum nog 
att inte upptäcka att det var ett skämt.

Jag blev utsatt för ännu ett spektakel till skämt. Jag fick 
nyckeln till mitt sovrum på ett av skolans elevhem och tog med 
min tunga väska. Väl inne på rummet upptäckte jag fina, väl 
manglade sängkläder och mjuka frottéhanddukar på sängen. 
Jag stod som ett frågetecken och frågade mig själv varför jag 
hade packat ner mina sängkläder och handdukar. Jag frågade 
runt hur stod det till egentligen? Jovisst. Västanviks folkhög-
skola hade eget tvätteri och sängkläder ingick sedvanligt i 
rumservice. Där blev jag grundlurad igen av practical jokern 
Anders Andersson med sitt skämthumör.

Det var ett fint och ett starkt minne av framlidna Anders 
Andersson för god insats för SDU och SDR och inte minst 
hans skämtlynne som ett prick över i.

Jag förmodar att dagens SDUF fungerar lite annorlunda i 
jämfört med dåvarande SDU. Men en sak som har traditionellt 
drivits av dåvarande SDU och dagens SDUF är lägerverksam-
heten varje sommar. Det är en av de viktigaste verksamheter-
na inom SDUF/SUDF – den har en viktig social funktion och 
positiva upplevelser hos döva barn och ungdomar. Fortsätt 
med den viktiga verksamheten.

Jag önskar er alla döva ungdomar lycka till i SDUF:s ytter-
ligare 50-åriga verksamhet.

ragnar veer, sdu-ordförande 1986-1987

Mitt första SDU:s styrelsemöte i Leksand

SDUF 
fyller 50 år! 

Under året bjuder vi in 
f.d SDUF/SDU-ordförande 

att skriva en krönika eller 
en hälsning. Följ med på en 
spännande och nostalgisk 

resa tillbaka i tiden 
mellan 1966 och 

2016!

Ragnar Veer och Anders Andersson back in the days.
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SDUF:s viktiga datum våren 2016

 Lägerjobb sista ansökningsdag 9 mars. 
Visst är du den vi söker? Du ska vara fullt teckenspråkig, 
mellan 18 och 30 år och tycka att det är roligt att jobba 
med barn och ungdomar! Gå in på www.sduf.se och “Verk-
samhet” för att se vilka läger du kan söka sommarjobb till.

Lägeranmälan sista anmälningsdag  9 mars.
Vi har bland annat:

• Barnläger 6-12 år
• Ridläger 9-17 år
• Nordiska läger för 13-17 år och 18-30 år 
• Europeiska läger för 13-17 år och 18-30 år

Gå in på www.sduf.se och klicka på “Verksamhet” för att se 
vilka läger som passar dig, samt för att anmäla dig. Kom med!

Ungdomsklubbskonferens sista anmälningsdag 13 mars.
Vill du delta i SDUF:s ungdomsklubbskonferens den 22-24 
april i Leksand, med temat Medieträning? Visst låter det in-
tressant! Anmäl dig via din lokala ungdomsklubb. 

SDUF:s 50-åriga fest, anmälan öppen.
Under februari-mars öppnas också anmälan för SDUF:s stora 
fest, den 8 oktober 2016 i Stockholm. Anmälan kommer vara 
öppen över sommaren. Vi uppdaterar med mer information på 
Facebook och på vår hemsida. ALLA är välkomna att komma 
på festen och fira SDUF:s 50 år. 

Vi ser fram emot att fira 50 år med dig! 

Hälsning från Uldis Ozolins 
Uldis Ozolins var SDU:s allra första ordförande och var ord-

förande i två år för Sveriges Dövas Ungdomsförbund när det 
bildades år 1966.

Han hälsar med en bild som han hittade från den tiden, när 
han var korvförsäljare med mustasch. Flera ungdomar stod i 
kön för att köpa varm korv. Det var populärt på den tiden.

Arbetsmarknadsprojektet 
I nuläget är arbetsmarknaden en av de viktigaste frågorna 

för ungdomsorganisationerna Sveriges Dövas Ungdomsför-
bund, Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom. Vi har delat 
med oss av våra unga målgruppers gemensamma svårigheter 
på arbetsmarknaden och försökt hitta en väg med olika lös-
ningar. Vi kom tillsammans fram till att vi i dagsläget saknar 
en klar bild av hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för 
unga döva, hörselskadade och dövblinda.

Eftersom vi inte har någon tydlig överblick över våra mål-
gruppers position på arbetsmarknaden, gör det att vi ofta upp-
lever att vi får mindre uppmärksamhet i arbetsmarknads-
politiska frågor. Slutligen beslutade vi att starta ett treårigt 
projekt för att stärka kunskapen och lyfta fram rättigheter för 
våra målgrupper. Under två års tid genomförde vi en utveck-
lingsplan för ansökan om projektstöd till Arvsfonden, som 
till sist beviljades. Nu kan vi genomföra projektet. Samman-
fattningsvis är det här projektets största mål att stärka situ-
ationen för unga döva, hörselskadade och dövblinda på arbets-
marknaden samt att de får lika förutsättningar som alla andra i 
arbetslivet. Nyligen rekryterades jag som projektledare och det 
kommer att finnas tre nya medarbetare till projektgruppen, då 
projektet är i full gång. All tillgänglig information kan läsas på 
vår kommande hemsida och i sociala medier. Där kan också 
våra medlemmar ta del av vår process i projektet.          

projektledare alexandra polivanchuk
SDUF50år!1966-2016
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