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Blir 2017 fredens år?

2017 är här. Vi lämnar 2016 bakom oss och har precis börjat gå
in i ett nytt, oskrivet år. Den nytillträdda generalsekreteraren
för Förenta Nationerna (FN), António Guterres, deklarerade
på nyårsdagen att 2017 måste bli ett fredens år och avlade ett
gemensamt nyårslöfte med hela världen: ”låt oss skapa fred
före allt annat”. Samtidigt började Sveriges ämbete i FN:s
säkerhetsråd som utgör en viktig kanal för Sveriges humanitära
arbete. Det fick mig att tänka på mänskliga rättigheter för oss
döva som nog aldrig har varit så viktiga som nu. Får vi någonsin
leva i fred?
I år är det exakt 10 års sen jag fick mitt svenska medborgarskap.
Om jag ska vara ärlig så tar jag ibland saker för givet. Bland
annat tjatade jag om att de som engagerade sig i föreningslivet
gjorde ingenting och jag struntade i att betala för medlemskortet
jag fick i postlådan varje år. Flera år senare förstod jag att jag
inte kan lägga mig i allt vad en förening gör och att jag inte alltid
kan vänta mig att de ska tillfredsställa mina krav. Nu är jag
aktiv i föreningslivet och brinner för det genom att ge tillbaka
till Sverige som har gett så mycket för mig. Mitt nyårslöfte är att
finnas där för våra fantastiska ungdomsklubbar, forma vårt eget
politiska program och sträva efter barnens rätt till teckenspråk.
Nu åter till fredens år. Vi har alltid tyckt att det är en självklarhet
att vi har rätt till teckenspråk men nu kan vi inte ta det för givet
nu när antalet specialskolor håller på att krympa och man
förespråkar integration i skolor för hörande? Samma sak med
regeringens lagförslag om vardagstolkning där arbetsgivaren

fortfarande måste betala för tolken. Det fick tummen ner av
många organisationer. Barnkonventionen ska bli svensk lag
men har de räknat med döva barn och ungdomars perspektiv?
Det har funnits långa diskussioner om språklig deprivation och
hemvägledning men var finns agerandet? Listan kan göras lång.
Det är där SDUF kommer in i bilden och vi strävar efter att få
leva i fred på samma villkor som vem som helst. Vi kan inte göra
allt själva och därför behöver vi medlemmar som vårt stöd.
Nu till frågan. Vad är DITT nyårslöfte? Mitt förslag: bli medlem
hos oss!
DU kan göra skillnad genom att bli medlem hos Sveriges
enda ungdomsförbund för döva. DU som medlem kommer att
tillsammans med cirka 1000 andra medlemmar bidra till och
förstärka dövungdomsrörelsens
ställning i det civila samhället.
DU kan vara gnistan till vårt
eldsjälsarbete. DU leder och vi
följer dig. Tillsammans kämpar
vi för våra rättigheter. Det är då vi
gör skillnad!
En för Alla, Alla för En.

laith fathulla,
förbundsordförande

SDUF:s 50 årsbok 1966-2016

Vill du köpa eller beställa SDUF:s 50-årsjubileumsbok om dövungdomsrörelsen och SDUF som organisation under 50 år 1966-2016
fullspäckad med bilder, för endast 399 kr? Du har fortfarande chans!
Beställ online på www.sduf.se/50-arsboken och välj om du vill få den
levererad hem (med porto blir det 460 kr) eller hämta den hos SDUF:s
kansli eller din lokala ungdomsklubb (399 kr). Tack för att du köper
boken och därmed stödjer dövungdomsrörelsen!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 5 tr
174 57 Sundbyberg

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

Förbundsordförande
Laith Foad Fathulla
laith@sduf.se
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Stadskampen 2015. Foto: Christian Östgård

Stadskampen 2017

Information från årets arrangör SDUR - Stockholms Dövas
Ungdomsråd: Vi har bokat 35 platser Boda borg i Oxelösund.
Varje ungdomsklubb får skicka 4 deltagare inklusive en ledare.
Preliminärt program:
Fredag den 31 mars: Ankomst till Boda borg ca kl 18.00 eller
senare. Vi bor tillsammans på ett vandrarhem inne i Boda borg
Kväll: lära känna varandra-lekar.
Lördag den 1 april: Vi tävlar inne i Boda borg och varje
ungdomsklubb ska samla så många stämplar som möjligt!
Kväll: filmmys!
Söndag den 2 april: Hemresa efter frukost.
Vad kostar det? SDUR står för allt i Oxelösund såsom logi,
mat och aktiviteter. Resan till och från Oxelösund får ni, varje
ungdomsklubb, ordna själva.
Anmälan: Senast 26 februari 2017 via er ungdomsklubb, och
om ni skickar ett lag, då behöver vi allas namn samt eventuell
specialkost.
Frågor? Ta kontakt med david@sdur.se eller SDUR:s mobil 070355 59 98. Se Facebook för mer information: Stadskampen 2017.

Ungdomsklubbskonferens 2017

Nästa ungdomsklubbskonferens blir av 21-23 april 2017 i
Jönköping! Årets tema är #Tillsammansärvistarka! med sista
anmälningsdatum 6 mars. Är du intresserad? Anmäl dig via
din lokala ungdomsklubb! Helgen kommer handla om hur din
ungdomsklubb kan bli starkare. Hur värvar man fler medlemmar?
Hur ordnar man en bra aktivitet och har bra marknadsföring så
att fler kommer och man växer som klubb? Hur samarbetar man
med andra ungdomsklubbar om en större gemensam aktivitet?
Allt detta och mycket mer får du lära dig under helgen i centrala
och vackra Jönköping, samtidigt som du får chansen att träffa
och socialisera med andra döva ungdomar från hela Sverige!.

vad som händer i sduf

Vår
Vår
11-12/2
14/2
15/2
26/2
28/2
1/3
6/3
6/3

Skolturné med information om SDUF:s verksamhet
Anslutna ungdomsklubbars respektive årsmöten
Styrelsemöte i Leksand
SPSM:s samrådsmöte om specialskolor i Örebro
Ordförandegruppsmöte i Stockholm
Deadline för anmälan till SDUR om Stadskampen
SPSM:s samrådsmöte med intresseorganisationer
SPSM Södra regionens intresseråd
Deadline för anmälan till Ungdomsklubbskonferens
SPSM:s samrådsmöte om specialskolor i Örebro

Nordiskt juniorläger i Norge 2016

Anmäl dig till sommarläger 2017

Det är dags för SDUF att ha sina sommarläger 2017! I år blir
det tre läger för barn; Barnläger i Herrfallet för 6-12 år, Nordiskt
Barnläger i Finland för 7-12 år och EUDY:s europeiska barnläger
för 9-12 år i Slovakien. Sista anmälningsdagen är 9 mars. Mer
information som datum och prisuppgifter finns på vår hemsida:
www.sduf.se - Verksamhet - Läger. Välkommen med anmälan för
dig eller ert barn! För kännedom, så har vi två läger för juniorer
(upp till 17 år), WFDY:s Junior Camp i Australien och Språkresa
till Washington DC, USA, men anmälan till båda två är stängd nu.

Ansök jobb som ledare 2017!

Jobba med barn och ge dem upplevelser och minnen för livet,
samtidigt som du samlar arbetslivserfarenheter!
Våra krav är att du:
• är minst 18 år (vi tar även emot praktikanter från 16 år!)
• kan flytande teckenspråk
• kan internationella tecken (vid utländska läger)
• är medlem i SDUF (annars ansök om medlemskap på vår
hemsida)
• deltar i vår obligatoriska lägerledarutbildningshelg 5-7 maj i
Stockholm
• tycker det är roligt att jobba med barn och ungdomar!
Låter det som något för dig? Tveka inte att söka senast 9 mars
på vår hemsida www.sduf.se - Verksamhet - Läger - Jobba som
lägerledare.

9/3
14/3
23-24/3
24-26/3
27/3
31/3-2/4
7-9/4
9-18/4
20-21/4
21-23/4

Deadline för anmälan/ansökan till sommarläger 2017  
Studiekommittémöte med tema HBTQ/funktionshinder
DNUR:s möte i Finland
       
Nordiskt ungdomsseminarium i Finland
      
Nordic Youth Workers i Finland
Stadskampen i Stockholm
2:a kurs i “Engagera dig!” på Västanviks folkhögskola
WFDYS Junior Camp i Australien
Styrelsemöte i Jönköping
Ungdomsklubbskonferens i Jönköping
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