
• Sist vid förbunds-
stämma i Örebro i mars
1974 togs diskussionen
om att SDR upprättat ett
ungdomsråd. För att kunna
upplösa ungdomsförbundet 
måste man ha två möten efter 
varandra. Den nya styrelsen fick 
i uppdrag att undersöka detta och kontakta SDR för ett 
vidare samtal (SDU blev vilande mellan 1974 och 1977, och 
ungdomsrådet kom igång 1977).

• Från 1966 till 1974 engagerade jag mig genom att vara med 
på ungdomsläger, konferenser och kurser runt om i Sverige 
och världen. Det lärde jag mig mycket av. 

Önskar er alla döva ungdomar lycka till!
anders sundström, sdu-ordförande 1972-1974

Information om SDUF:s ekonomi
SDUF vill informera om att SDUFs ekonomi för 2015 hade ett 

underskott på ca 794 000 kronor.  Vi har omedelbart bestämt 
åtgärder och förändringar för framtiden. Mer information 
finns på vår hemsida www.sduf.se. 

Ni är välkommna att komma med funderingar till 
vice ordförande Erdem Akan på erdem@sduf.se och 
ekonomiansvariga David Farkas på david@sduf.se

Styrelseutbildning flyttas till 2017
SDUF skulle ha genomfört den uppskattade 

styrelseutbildningen igen i november 2016, men den flyttas 
fram till vår 2017 istället då vår ekonomi 2016 tyvärr inte 
räcker till det.

Grattis från SDUF
SDUF vill också önska stort Grattis till Dövas Tidning 125 

år! Vi ser fram emot att fortsätta skriva i Dövas Tidning i 
många år till! 

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

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

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden  138, 5 tr
174 57  Sundbyberg
www.sduf.se
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Hälsning från Anders Sundström
Ett axplock ur några historiska händelser i Sveriges 

Dövas Ungdomsförbund som jag minns. 
• En förbundsstämma hölls i mars 1972 i Norrköping. Ca 

30 ungdomar från hela landet deltog i förbundsstämman. 
Norrköpings kommun bjöd oss på lunch. Jag valdes till 
ordförande. En motion togs upp, bl.a. “skapande dramatik”. 
Det skulle finnas i dövskolornas undervisning.

• En demonstration tågade från Humlegården till Radiohuset 
i Stockholm den 17 juni 1972. Döva fick tillgång till textat 
Veckonytt en kvart i veckan. Det skulle vara uppehåll över 
sommaren. På ett plakat stod det bl.a. “Döva kräver text i TV 
varje dag”. Vid ett tillfälle deltog jag i en diskussionsträff hos 
radiochefen Otto Nordensköld om tv-utbudet (november 1972). 
Pressen från olika håll hade uppmärksammat demonstrationen 
och det gav ett bra eko ut i landet. 

• En oförglömlig programledarutbildning och förbunds-
stämma i Idre, Dalarna, i mars 1973 gjorde succé. Ett 60-
tal ungdomar var med. Under dessa dagar hade vi kurser på 
förmiddagarna om bl.a. marknadsföring med kommunikation 
och eftermiddagarna ägnade vi oss åt skidåkning och fiske med 
pimpel. Även praktiskt arbete t.ex. hur man tryckte mönster på 
tröjor enligt ett gammalt sätt. Sen hade vi grupparbete för att 
få fram ledartyper. En av kvällarna ägnade vi åt frågesport. 

• Vid förbundsstämman blev jag omvald till ordförande. Både 
Leif Sandberg och Börje Bergström avgick som sekreterare 
och kassör. De hade gjort en god insats för Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund och programledarubildningen. 

• En veckokurs för dövblinda hölls på Carlborgsons gård 
(Västanviks folkhögskola idag) i oktober 1972 och för andra 
gången i maj 1973. Studieverksamheten omfattade bl.a. 
ledsagning, tolkning och diskussion om anpassningsproblem. 
Syftet med kurserna var att informera döva ungdomar för att 
få dövblinda ungdomar ta del av det döva föreningslivet. 

dövastidning 

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!

grattis
125 år!
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Hälsning från Mona Riis
Det var en ära att få komma till SDUF:s 50 årsdag som 

genomfördes på Västanviks folkhögskola, Leksand, den 23 
april 2016 samtidigt som ungdomsklubbkonferensen och 
föreläsa om intressepolitiskt arbete och att hantera media 
i arbetet. När jag umgicks med ungdomarna där så hade jag 
några tillbakablickar och kände tacksamhet och glädje över att 
jag varit en del av SDUF:s historia.

Jag minns att innan jag valdes in i styrelsen tänkte jag att 
det skulle bli långtråkiga möten, dock viktiga för den unga 
dövrörelsen – men tji fick jag! Det var en fantastisk tid och 
tråkigt var det aldrig! Att styrelsearbetet kunde vara tufft ibland 
förstod jag men tråkigt var det verkligen inte. Jag valdes in 2004 
och fick träffa underbara och ambitiösa ungdomar i min ålder 
som ville mycket genom att ideellt spendera tid till att utveckla 
dövrörelsen och erbjuda en fantastisk lägerverksamhet.

På den tiden var SDUF:s primära mål att erbjuda sociala 
sammankomster till döva ungdomar, bl.a. lägerverksamheter. 
Intressepolitiskt arbete fanns alltid men det var inte lika synligt 
och utvecklande som det är idag genom media. Vi jobbade  
parallellt med SDR genom bl.a. att ordförande från SDUF fick 
sitta med i SDR:s styrelse och påverka unga dövas frågor där.

Min tid i SDUF har gett mig så mycket och genom att jag 
blev aktiv så samlade jag på mig erfarenheter och ett socialt 
nätverk som ledde till mitt arbete idag – som intressepolitisk 
sekreterare hos Stockholms Dövas Förening. Jag kan garantera 
er att utan SDUF hade jag inte suttit där jag gör idag. Med det 
vill jag säga till er alla unga att det lönar sig att ställa upp 
ideellt i en förening då du får tillbaka det genom bl.a. meriter, 
kunskap, socialt nätverk o.s.v.

SDUF – tack för att jag fick vara en del av er historia och för 
allt ni gör för dövrörelsen!                                                mona riis

sdu-ordförande 2005-2007

Hälsning från Lars Larsson 
Jag var förut med i i SDU-styrelsen, och då hade SDU 

25-årsjubileum och vi firade detta. Nu är ni 50 år! 25 år hittills 
har gått verkligen fort. Jag vill passa på och säga STORT grattis 
till SDUF 50 år! Må ni vara starka och fortsätta tills ni är 100 år! 

        lars larsson, ordförande i sdu 1990-1993
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Ny generalsekreterare på SDUF

SDUF har utsett Alexandra Polivanchuk som ny
 generalsekreterare och hon börjar den 1 juni 2016. 
Vi är glada över att få Alexandra till förbundskansliet 
och är övertygade om att hon kommer bidra med mycket
för vårt arbete i framtiden, säger Mia Modig, förbunds-
ordförande för SDUF.

Alexandra kommer närmast från projektet Vi ska med! som 
projektledare och hon avslutade sin utbildning i Internationella 
studier vid Galladuet University i juni förra året.

Att få en sån möjlighet att få arbeta med Sveriges största 
dövungdomsorgansation är en dröm! Jag ser verkligen fram 
emot att börja jobbet, säger Alexandra Polivanchuk.

Kontaktuppgifter till Alexandra Polivanchuk: 0760 243785
generalsekreterare@sduf.se

SDUF:s förbundsstämma 
Den 7-9 oktober är det dags för SDUF att ha förbundsstämma 

i Stockholm. Mer info kommer snart ut till ungdomsklubbarna, 
som också skickar sina ombud till förbundsstämman. Vid 
funderingar eller frågor om helgen – kontakta verksamhets-
ansvariga Sofia på sofia@sduf.se eller via Skype.

Vi ser fram emot att genomföra en bra förbundsstämma till-
sammans och att behandla olika frågor, exempelvis vad SDUF 
ska göra framöver, vilka som ska sitta i styrelsen och annat! 

Nu finns Swish för SDUF
Nu har SDUF skaffat Swish, med numret 123 218 1477. 

Tanken är att underlätta betalningar för medlemmar, som 
deltagaravgifter till läger eller andra SDUF-arrangemang 
eller t.ex. stödja SDUF med gåva. OBS! Det går inte att 
betala medlemsavgiften med Swish, den betalas med 
inbetalningskort.

Mona Riis Alexandra PolivanchukLars Larsson

glad 
sommar!
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