un

Världen är ditt ostron

Världen är ditt ostron*. Vad betyder det egentligen?
Livet blir vad du gör det till.
Världen är där ute för att upptäckas. Oavsett hur gammal du
är. Vad du än gör, om du studerar, arbetar eller är arbetslös har
du alltid möjlighet att förverkliga dina drömmar.
Världen existerar som du ser den. En del väljer att stanna
kvar inom sin trygga zon men så behöver det inte bli för dig, att
upptäcka världen kan bli din verklighet.
De som ändå väljer att utforska okända platser, får en djupare
förståelse för sin existens.
Hur engagerar man sig som ung, svensk och döv i internationella sammanhang? Bli medlem och aktiv hos EUDY och
WFDYS! Första steget brukar vara att engagera sig i SDUF i
Sverige, sen är det lätt att halka ut i världen och få chansen att
träffa andra döva från andra länder! Det behöver inte vara så
svårt. När man träffar andra döva i andra länder brukar det
vara lätt att kommunicera med och förstå varandra, på internationella tecken, oavsett vilka förkunskaper man har – det
viktiga är att man är nyfiken och öppen. Som sagt – man får
större förståelse för sin existens och för hur andra människor
har det i andra länder. Det utvecklar dig och berikar dig som
människa.

EUDY, European Union of the Deaf Youth, drivs för att främja

den personliga utvecklingen hos unga döva teckenspråkiga
personer i Europa och att uppmuntra förståelse för att skydda
rättigheter och möjligheter för unga döva européer. Det finns
olika sorters aktiviteter under året som du kan vara med och
bidra till. Till exempel har EUDY årsstämma (General Assembly)
i Tallinn, Estland i maj, som Sverige ska skicka ett ombud till
– och så finns det ett barnläger i Tyskland mellan 9-17 aug.
Nästa år 2016 kommer Sverige att vara värd för EUDY Ungdomsläger för 18-30 år samt dess årstämma! Vill du vara med
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som deltagare under lägret eller som ombud till årsstämman
år 2016? Eller vara med i arbetsgruppen och planera samt vara
ledare på lägret? Meddela oss i SDUF!
WFDYS, World Federation for the Deaf Youth Section, arbetar
för att döva ungdomar ska få full delaktighet i världen enligt
FN:s konvention. Denna sommar finns det ett WFDYS-läger för
18-30 år i Istanbul, Turkiet. Det är också WFDYS:s årsstämma
direkt efteråt som SDUF ska skicka två ombud till.

Du kan även engagera dig i DNUR, Dövas Nordiska Ungdomsråd. Det finns ett barnläger på Island den 5-10 juli. Varje
insats är ovärderlig – du som är förälder, missa inte denna
möjlighet att skicka ditt barn till Nordiska barnläger (NBL)
framöver. Låt ditt barn få chansen att ta del av vår fantastiska
traditionella gemenskap fylld med nordisk stolthet. Det finns
också Nordiska juniorläger för 13-17 år, (NJL) och så Nordiska ungdomsläger (NUL). Du som är mellan 18-30, kom med
till NUL-lägret framöver som deltagare eller ledare, där har
du chansen att få möta döva ungdomar från andra nordiska
länder. Ett läger som du kommer att minnas länge.
Och sist, för att inte glömma – SDUF:s populära språkresa till
USA. Det är ett unikt tillfälle för dig som är döv eller hörselskadad och teckenspråkig – att
få resa ut i världen och träffa
amerikanska döva och teckenspråkiga ungdomar.
Världen väntar på dig.
Vad väntar du på?		
julia velasquez
styrelseledamot
* ett engelskt uttryck – ursprungligen
från William Shakespeare.

Mejla: kansli@sduf.se
Twitter: @_sduf
Facebook: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

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

Ny förbundsstyrelse i SDUF

SDUF genomförde sin förbundsstämma med livesändning
på Strömbäcks folkhögskola i Umeå den 17-19 april med 9
motioner, 2 propositioner och intensiva diskussioner. På plats
fanns cirka 40 personer totalt varav 14 ombud. En av propositionerna var att flytta fram förbundsstämman till hösten
istället för att ha förbundsstämman på våren. En av anledningarna är att arbetsfördelningen på kansliet då blir jämnare på
året och att man kan besluta om nästa års budget istället för att
redan ha gått in några månader på det år som budgeten gäller.
Nästa förbundsstämma blir av hösten 2016.
Varannat år delar SDUF ut en utmärkelse till en person som
gjort mycket för SDUF och varannat år delar SDUF ut Handbojor till den person, myndighet eller organisation som hindrar
döva/hörselskadades delaktighet i samhället. Handbojor för
2015 delas ut till SPSM för deras oförmåga att tillhandahålla
teckenspråk i undervisningen. Läs uttalandet i sin helhet på vår
hemsida www.sduf.se.
Mia Modig blev omvald som ordförande ett år till.
Ledamöterna Glenn Aronsson, Julia Velasquez och David
Farkas hade ett år kvar. De som blev invalda på 2 år var Erdem
Akan, David Öhman och Johanna Mauritzson. Bilder från
stämman finns på Facebook och hemsidan. Vi ser fram mot ett
och ett halvt händelserikt år med den nya förbundsstyrelsen!

Elevrådsläger och styrelseutbildning

Den 11-13 september genomför SDUF ett elevrådsläger samtidigt och på samma plats som SDUF:s styrelseutbildning.
Helgen är öppen för alla att anmäla sig till, man måste inte
sitta i ett elevråd eller en styrelse, det räcker med att man är
intresserad av att lära sig hur ett elevråd eller styrelse fungerar.

När: 11-13 september.
Plats: Inte klart än
Ålder: från klass 5 i grundskolan till 30 år.
Kostnad: Inte klart än.
Mer information kommer snart på Facebook och hemisdan –
håll utkik och välkommen att anmäla dig sen!
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EUDY General Assembly

EUDY (European Union of the Deaf Youth)
har sin General Assembly (årsmöte) i Tallinn den
22-23 maj, inklusive workshop den 21 maj. Från
SDUF åker Kenneth Sandberg som ombud dit. I
EUDY-styrelsen sitter svenskarna Mimmi Granat
och Julia Velasquez. Mimmi ska sluta efter ett år i
EUDY och Julia sitter ett år till.

Personalutbildningshelg

SDUF hade personalutbildningshelg den 24-26 april i
Stockholm för sina duktiga ledare som ska jobba med barn
och ungdomar på läger i sommar. Helgen bestod bl.a av kurs i
hjärt- och lungräddning, planeringstid samt pass med ledarskap
och kommunikation där man tog upp konflikthantering och hur
man hanterar en situation där tal och teckenspråk kan krocka
med varandra bland döva och hörselskadade deltagare. Utbildningshelgen var tillsammans med ledare för Unga Hörselskadade
(UH) och Dövblind Ungdom (DBU).

Ungdomklubbskonferens “Civil olydnad”

SDUF kör igång med ungdomklubbskonferens år 2015 i
Vänersborg den 13-15 november. Temat blir Civil olydnad. Mer
information kommer på vår hemsida och i senare nummer av
UNG-sidorna.
Eftersom SDUF nu kör sin förbundsstämma på hösten blir
denna ungdomsklubbskonferens den sista som körs på hösten.
Nästa ungdomsklubbskonferens blir av våren 2016.

Elevrådsseminarium RGD/RGH

Den 16 september kl 13-17 ska SDUF ha elevrådsseminarium
med alla elever från RGD och RGH i Virginska skolan i Örebro.
Det blir en eftermiddag fylld av föreläsningar, diskussioner och
workshops där man pratar om hur man som elev kan påverka
och förändra med elevråd/kår. Mer information kommer till
respektive elevråd/kår och skolorna.

WDFYS General Assembly

WDFYS (World Federation of the Deaf Youth Section) ska ha
sin General Assembly i år, den 26-27 juli i Istanbul, Turkiet och
välja ny WFDYS-styrelse för 2015-2019. Vår svenska ordförande
Jenny Nilsson slutar efter 4 år i styrelsen. SDUF skickar sina
ombud Kenneth Sandberg och Mimmi Granat dit. Direkt
efter har vuxenorganisationen WFD (World Federation of the
Deaf) sin kongress på samma plats.
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