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berätta vår historia och hur viktig den är 
för oss. Jag gör det ofta och det känns i hjärtat när dagens 
ungdomar vet så lite om SDUF eller vad ledarskap är för något. 
När jag berättar om mitt ledarskap och min tid hos SDUF så 
känner jag bara stolthet och ja – jag kommer alltid att vara en 
SDUF:are så länge jag lever! 

Ta vara på våra barn och 
ungdomar och skapa en nära 
kontakt med dem för det betyder så 
mycket mer än dagens teknologi!

Känslan att veta att SDU fyller 
50 år och att jag är en del av den – 
AWESOME!

Addiswa Stenström
sdu-ordförande 1999-2002

Hälsning från Eva Norberg
 Hej SDUF:are! Snart firar SDUF 50 år. Vad fort tiden har gått 

och sist jag var med och firade fyllde SDUF då 25 år i Örebro. Men 
SDUF är evigt ung! 

Jag lärde mig mycket när jag kom in i styrelsen och man hade då 
heta diskussioner, ibland blev man arg och gick ut mitt i mötet, t 
ex. Men man kom tillbaka och det viktigaste är att man genomför 
ett beslut och då skall man vara demokratisk och följa det beslut 
som fattats.

Läger är en viktig verksamhet som SDUF skall fortsätta med, 
för det är viktigt för att kunna förmedla hur det är att vara jag 
och förstå sina rättigheter som 
t.ex. teckenspråk, dövidentitet och 
föreningskunskap. 

SDUF är en viktig del av döv-
rörelsen  – ni ska fortsätta med att 
bevaka barn- och ungdomsfrågor! 
Vi brukar säga: utan SDUF, finns 
inte SDR. Jag önskar SDUF lycka 
till! Jag vill ge SDUF en stor kram!

Eva Norberg
SDU-ordförande 1983-1985

 När jag blev tillfrågad att skriva en ledarspalt så kom flashbacken 
om min tid inom SDUF, först som aktiv inom elevrådet och sedan 
som styrelseledamot och ordförande. Jag minns att jag skrev, 
ändrade och skrev tills jag blev nöjd med mina ledartexter för jag 
ville att budskapet skulle nå alla som läste SDUF:s sidor i Dövas 
Tidning. Den här återblicken fick mig att le och inse att i själen 
kommer jag alltid att vara en SDUF:are. Jag är stolt över att jag 
fått vara med i ett fantastiskt ungdomsförbund som SDUF. Det är 
tack vare ungdomsförbundet som jag kommit så långt och blivit 
den person jag är i dag.

Min bana som aktiv inom föreningslivet började väldigt tidigt. 
Jag tror att jag började när jag var mellan 7 och 10 år. Mina 
ledarskapsegenskaper har jag fått från både mina föräldrar 
och på senare tid från SDUF. Som ung var jag aktiv i elevrådet 
i högstadiet och gymnasiet. Mitt ledarskap utvecklades mycket 
tack vare Gum Anders Andersson, han var min stora förebild. Jag 
minns att vi var några som gick på elevrådskurs i Leksand och en 
eftermiddag satt vi hemma hos Anders och åt. Vi var fascinerade 
av Anders berättelser om hans SDUF-tid och dess verksamhet och 
hur viktigt det är att utveckla sig till en bra ledare. Vi var unga 
men visste att vi hade framtiden framför oss och han sade ”Ni är 
vår framtida generation och jag känner mig trygg med att se att 
ni kommer göra något bättre än min generation”. Det satte spår i 
mina tankar och den kvällen kände jag mig stärkt i mitt ledarskap. 
Det är något jag känner stor tacksamhet för.

Nu tillhör jag den äldre generationen och det går inte att jämföra 
med den unga generation som jag tidigare var en del av. Vi hade 
en annan livskvalitet än i dag. Teknologin har tagit över och 
det är inte lika lätt att locka våra barn och ungdomar till olika 
föreningsverksamheter, kurser eller att sitta i styrelsen. Man 
måste liksom kämpa för att få vår generation att jobba vidare så 
att ungdomsförbundet håller i många år till. Jag kan dock känna 
att det är positivt att teknologin har hjälpt oss på många bra sätt 
när det gäller att kämpa för något eftersom viktiga diskussioner 
enkelt kan föras i sociala medier. 

Jag vill med detta avsluta med att säga att vi är så viktiga för 
alla och att vi behöver stärka den nära kontakten man hade förut. 
Jag vill att flera av oss ska gå i Gum Anders Andersson anda och ta 
oss tid att prata med de yngre utan att teknologin står i vägen och 

I själen kommer jag alltid att vara en SDUF:are

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!
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danser och fakta med mera från sina länder. Det är fantastiskt vad “lilla” 
Europa kan vara så rikt på kulturer och spännande likheter och olikheter! 

Andra minnesvärda händelser var den viktiga fotbolls-EM-finalen 
som absolut inte fick missas; där Portugal vann. Vi uppmärksammade 
även att SDUF fyller 50 år i år. SDUF-ordförande Mia Modig berättade 
tillsammans med f.d. ordförande Henrik Sundqvist för alla vad SDUF var 
för något och hade gjort 1966-2016. SDUF fick gratulationer och presenter 
från de andra europeiska dövungdomsförbunden. SDUF är bland de 
äldsta ungdomsförbunden i Europa. 

Vi hade uppskattade föreläsare med koppling till lägrets tema “Diversity 
in the Minority” (mångfald i minoritet, dvs bland döva). Föreläsarna från 
olika länder tog upp ämnen som HBTQ, dövblindhet, döva migranter, HIV 
i dövsamhället samt normkritik och jämställdhet och det skapade viktiga 
diskussioner och tankar för deltagarna att ta med sig hem. 

Förutom en heldagsutflykt på Leksands Sommarland var det mycket 
lekar och umgänge varje kväll. Hela veckan avslutades med att EUDY 
genomförde sitt årsmöte och så förstås farvälspartyt sista kvällen där alla 
kämpade för att hålla sig vakna hela natten - inte en minut fick slösas på 
sömn när alla kunde umgås ända in i det sista innan hemavfärd. 

Stort tack till SDUF, Västanviks folkhögskola, till fonden Erasmus+ 
och andra fonder, till EUDY, till alla svenska “staff” och inte sist; till alla 
deltagare till detta enorma och oförglömliga läger!              sof ia nilsson

50 år med SDUF! 
Den 8-9 oktober har SDUF 

förbundsstämma i DUKiS i centrala 
Stockholm. Förutom de inbjudna 
så är förbundsstämman öppen för 
utomstående som vill komma och 
lyssna. Om du är intresserad, så 
anmäler du dig och betalar in 200 kr (då 
ingår lunch och fika lördag och söndag), 
senast 29 september. Begränsat antal 
platser, först till kvarn! Mer information 
finns på SDUF:s hemsida och Facebook!

Lördagen den 8 oktober blir det dess-
utom firande för SDUF 50 år i Dövas 
Hus! Vi börjar kl 19.00 med plockmat 
och mingel. För mer detaljerat program och information, gå in på vår 
hemsida och Facebook. Det är begränsat antal platser, så det är först till 
kvarn som gäller! Pris: 200 kr för festen inkl mat och betalas in samtidigt 
som anmälan, senast 29 september!  Varmt välkomna och SDUF ser fram 
emot att fira 50 år med er! 

EUDY Youth CampNordiskt juniorläger

Ett nordiskt läger med full fart
Årets ”Nordiskt Juniorläger” (NJL) skedde på den teckenspråkiga 

folkhögskolan Ål, Norge. Det var väldigt vackert där, med höga berg 
och en mäktig flod! Skolan låg högt uppe på ett berg och det var mycket 
kallare där uppe än nere i dalen. Det var en väldigt brant lutning mellan 
elevhemmet och skolan, så vi fick bra träning för benen den veckan! ;)

I en vecka har sammanlagt 41 ungdomar från Sverige, Finland, Norge 
och Danmark deltagit i olika roliga aktiviteter. Eftersom Norge var 
värdland hade de planerat aktiviteter från klockan 8 på morgonen till 
22.30 på kvällen. Inte så mycket vila! Några av sakerna vi gjorde: team-
building. Då fick ungdomarna samarbeta. En bra chans att lära känna 
varandra! En dag åkte vi till Tusenfryd, en nöjespark nära Oslo. Vi fick 
åka många olika åkattraktioner, det var roligt! Men vi från Sverige var 
säkra på en sak, Liseberg är bättre! :D Men ungdomarna tyckte ändå bäst 
om paintball och forsränning, de gjorde succé! Även ledarna tyckte att det 
var väldigt kul!

Varje land hade sin egen dag, på morgonen skulle man hissa upp landets 
flagga och sen på kvällen var det lekar som var typiska för det respektive 
landet. En kväll var det Sveriges tur. På eftermiddagen samlades 
ungdomarna och planerade vad de skulle ha för aktiviteter, som sen på 
kvällen pågick i 1 timme. Vi fick lära oss många nya lekar av de andra 
länderna! Finland hade sista kvällen, det är för att nästa NJL kommer att 
äga rum i Finland 2018! Hoppas ni alla vill vara med!

Vi ledare hoppas att ni svenska ungdomar haft en oförglömlig vecka i 
Ål! Vi vill också tacka er för att ni bidrog till att veckan blev så bra! Det 
var så roligt att ni höll humöret uppe och var pigga, även om vi hade så 
långa dagar! Vi hoppas att ni hittade vänner för livet och att ni vill vara 
med igen! 

   ledarna josef ine backlund och sandija nordensten-karlsson

Ett storslaget EUDY Youth Camp 
Sverige och SDUF fick en jättefin ära: att ordna ett stort europeiskt läger 

för 100 döva ungdomar från hela Europa, inklusive EUDY GA (General 
Assembly = årsmöte) direkt efter lägret med ännu fler personer. Nästan 
150 personer blev vi de sista dagarna! 

Jag försöker sammanfatta detta läger kort, även om lägret förtjänar 
mycket mer berättelser, minnen, bilder och filmer. Alla bilder och filmer 
finns på EUDY:s Facebook-sida och även på SDUF:s hemsida inom snart. 

Vi var 11 svenska “staff” (ledare) som jobbade hårt varje dag tillsammans 
med EUDY för att det skulle bli ett toppenläger den 8-17 juli 2016 på 
Västanviks folkhögskola (ett stort varmt tack till VV!). Deltagarna var 18-
30 år gamla och kom från 28 länder. Det blev mycket gemenskap, utbyten 
av olika kulturer, språk och nya perspektiv. Bland det mest minnesvärda 
var Kulturkvällen. Då visade alla länder upp sig med olika kläder, mat, 
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