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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
Det som jag mest värdesätter från
min tid som aktiv i SDUF är att ha få
2016!

Vad SDUF har betytt för mig
Det är egentligen ingen självklarhet att jag får skriva den här
hälsningen i samband med SDUF:s 50-årsjubileum. Om vi
går tillbaka till år 2002 då valberedningen frågade om jag var
intresserad av att sitta i SDUF:s styrelse, visste jag inte vad
förbundet var för något och hur det var att sitta i en styrelse.
Jag hade aldrig suttit i någon styrelse eller elevråd innan.
Valberedningen trodde ändå på mig och tog sig tid att uppmuntra
mig och förklara vad SDUF var och vad styrelsearbete innebar.
Vad ledde det till? Jo, jag vågade ta chansen att tacka ja och
det ledde till det jag nu brinner för idag – nämligen mitt
engagemang i dövfrågor!
Jag vill belysa arbetet bakom kulisserna och med det menar
jag att vi ALLA gemensamt måste vara vaksamma och hjälpa
alla ungdomsklubbar och SDUF:s valberedning att hitta rätt
folk till olika styrelser, arbetsgrupper och projekt och inte minst
valberedning. Det är viktigt att motivera och informera våra
ungdomar och ge dem möjlighet att påverka sin egen situation.
Det finns massor med guldkorn därute, som vi gemensamt
måste hitta och ta hand om!
Efter sju år i styrelsen som ekonomiansvarig, ledamot och vice
ordförande valdes jag till ordförande och fick äran att leda SDUF
under perioden 2009-2012. Det var tre fantastiska år!
De 10 åren har påverkat min personlighet, mitt ledarskap och
även min sociala kompetens. Jag har fått möjlighet att lära mig
mycket inom många områden och utvecklas som person genom att
tillsammans med andra vara en del i SDUF:s förändringsarbete.
Det har även gett mig möjlighet att utveckla mitt ledarskap, hur
jag kan lyssna på andra och samtidigt försöka få alla att vara
eniga i olika frågor.
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Bokrelease av SDUF:s 50-årsjubileumsbok
Deadline för anmälan till kursen “Engagera dig!”
Möte med SVT
SDUF:s lägeranmälan öppen
Kurs “Engagera dig!” på Västanviks folkhögskola
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 5 tr
174 57 Sundbyberg

www.sduf.se
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träffat så många människor både
ute i landet och internationellt. Det har varit engagerade
ungdomar som varit nyfikna och villiga att sträva för döva barns
och ungdomars personliga utveckling och identitet samt bidra
till att påverka till en bra uppväxt, utbildning och främst av allt,
rätt till sitt eget språk, teckenspråket!
Jag fick möjlighet att vara med och påverka och utveckla SDUF.
Det var bland annat att SDUF tog över arbetsgivaransvaret från
SDR för sina anställda 2007. SDUF agerade även under min tid
ännu mer inom intressepolitik genom att aktivt svara på olika
remissvar och skapa intressepolitiska strategiplaner för varje
område som SDUF och dess ungdomsklubbar kunde följa och
checka av. Året efter att jag lämnade min plats i SDUF så valdes
jag in i Sveriges Dövas Riksförbund
som vice förbundsordförande.
De 10 år som SDUF gett mig är
främsta faktorn till mitt intresse
för dövrörelsen. Kampen går
vidare för oss döva, såväl unga som
gamla, och vår rätt i samhället!
Henrik Sundqvist, stolt f.d.
SDUF-ordförande 2009-2012

Stort tack!

SDUF vill varmt tacka för all uppvaktning,
gratulationer och gåvor i samband med
50-årsjubileet under både olika events hela året
och jubileumsfesten i Dövas Hus i Stockholm
den 8 oktober 2016. Störst tack till er alla
som kom och deltog i våra events och festen!

Jan/feb      SDUF:s styrelsemöte  
28/1
     Samrådsmöte mellan SPSM och intresseorganisationer
Feb/mars      Styrelse- och elevrådsutbildning på distans
24-26/3      Nordiskt ungdomsseminarium i Finland

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

Förbundsordförande
Laith Foad Fathulla
laith@sduf.seG)

unga

Förbundsstämmans deltagare.

zon

Svenska deltagare på EUDY Juniorläger.

SDUF växer med fler ungdomsklubbar

EUDY Juniorläger 19-26 juli 2016 i Norge

SDUF är glada att under förbundsstämman 7-9 oktober 2016 ha fått
fler anslutna ungdomsklubbar. En var vilande och vaknade till igen
(KUL i Uppsala) och en var nybildad (JTUF i Jönköping). Välkomna!
Nu har SDUF 9 ungdomsklubbar. Vill du ansöka om medlemskap i
dem eller någon annan ungdomsklubb? Det gör du på vår hemsida på:
http://sduf.se/bli-engagerad/bli-medlem/ . Vill du byta ungdomsklubb?
Kontakta SDR på medlem@sdr.org (SDUF är ansluten till SDR och
medlemskap i en ungdomsklubb ger automatiskt medlemskap i den
lokala dövföreningen och SDR).

Sverige åkte dit med fyra förväntansfulla livliga ungdomar plus ledare
som såg fram emot EUDY-veckan i Ål folkhögskola som ligger ungefär
4 timmars bilresa norr om Oslo. Lägrets tema var ”DIVERSITY” som
betonar att olikhet är bra och att man ska respektera alla oavsett hudfärg,
religion, sexuell läggning osv. Det var totalt 24 länder som deltog Albanien, Belgien, Norge, Schweiz, Frankrike, Bosnien, Serbien, Litauen,
Irland, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Lettland, Estland, Rumänien,
Italien, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien,
Finland, Danmark och så Sverige, det var totalt 73 ungdomar och 24
ledare så det var typ fullt hus på folkhögskolan. Det var härligt.
Veckan har varit toppen med nya bekantskaper, roliga aktiviteter som
river rafting (forsränning) – vi åkte till floden där vi skulle rafta. Vi blev
uppdelade i mindre grupper, fick varsin guide och fick lära oss hur vi
skulle göra i forsarna och i vattenfallen. Efter det åkte vi neråt i floden,
det var spännande! Sen var det också extrema sporter där vi fick testa
olika tuffa fysiska och mentala uppdrag på olika stationer i skogen, sen
var det också olika lagtävlingar och mycket mer. Sen var det viktiga
föreläsningar/workshops om normer, HBTQ , jämlikhet och dövblindhet.
Kristoffer, Izabella, Amir och Natalia har haft en grym vecka, de fick träffa
nya vänner, uppleva roliga och nya saker, växa upp som människor och
nya erfarenheter i bagaget. TACK SDUF för att vi fick åka dit!
Svenska ledaren Fatima Tebibel

SDUF:s bokreleasemingel 8 december
Charlotte Gustavsson och Urban Mesch har skrivit en bok om
SDUF:s 50-åriga dövungdomsrörelsehistoria, 1966-2016, med över
300 sidor sprängfyllda med unika bilder och viktig dokumentation.
Förhandsbeställningen är öppen redan nu och den 8 december släpper
vi äntligen den efterlängtade boken! Kom till releaseminglet i SDUF:s
lokaler i Stockholm där vi bjuder på julfika och du får träffa Charlotte
och Urban och andra inblandade i boken och även kunna köpa signerat
exemplar. Passa också på att se hur våra lokaler, som vi delar med SDR,
ser ut. Varmt välkomna!
Tid: kl 17.00-20.00 den 8 december 2016
Adress: Rissneleden 138, 5 tr. Ca 5-10 min promenad från
tunnelbanestationen Rissne.
Föranmälan: vi önskar föranmälan senast 4 december, så vi kan ordna
rätt mängd fika. Du är välkommen utan föranmälan också. Föranmäl
dig genom att skriva ditt namn och eventuella matallergier till Sofia på
sofia@sduf.se För mer information om onlinebeställning av boken, gå in
på vår hemsida www.sduf.se. Om du förhandsbeställer före 8 december
eller kommer till releaseminglet, får du den enda chansen att få din bok
signerad av Charlotte och Urban.

“Engagera dig!”-kurs & distansutbildning
Under våren 2017 har SDUF.s medlemmar två olika kurser att välja
på, för att lära sig mer om föreningsliv och styrelsearbete. Den ena är
“Engagera dig!” som ordnas av Västanviks folkhögskola två helger i
vår i samarbete med SDUF, SDR och SDI. Sista anmälningsdagen är
9 december och mer information finns på vår hemsida: http://sduf.se/
engagera-dig-kurs/
Den andra är en distansutbildning för alla SDUF-medlemmar
som körs i feb-mars. Mer information finns på vår Facebook-sida och
hemsida. Distansutbildningen passar dem som är mer nybörjare i hur
elevråd, styrelse och förening fungerar.

Anmälan till läger 2017!
Lagom till jul tar SDUF:s emot anmälningar för läger 2017 –
efterlängtat! Vi kommer ha Barnläger 6-12 år, EUDY Children
Camp i Slovakien 9-12 år, Nordiskt Barnläger i Finland 7-12 år och
språkresa till USA 14-17 år. För ungdomar 18-30 år finns det Nordiskt
Ungdomsseminarium den 24-26 mars 2017. Anmälan för WFDYS
Junior Camp för 13-17 år i Australien är stängd. Mer information och
anmälan finns på SDUF:s Facebooksida och hemsida. Eller vill du jobba
som lägerledare eller praktikant och ge barnen och ungdomarna minnen
för livet? Ansök jobb hos SDUF för sommarläger 2017! Mer information
och ansökan finns på SDUF:s Facebook-sida och hemsida.

SDUF säljer presentkort nu
Nu börjar SDUF sälja presentkort. Du kan köpa det som gåva eller
varför inte julklapp till någon? Presentkortet kan användas till SDUF:s
olika events eller köp av t ex 50-årsjubileumsboken. Presentkortet köps
på hemsidan: http://sduf.se/sdufs-presentkort/ och är giltigt i 5 år med
valfritt värde.
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