un
Charlotte Sjölander har suttit i styrelsen i två år.

Engagera dig i SDUFs styrelse!
Under min lärarutbildning valde jag i min c-uppsats att skriva
om teckenspråkets betydelse för döva för att kunna bli delaktiga
i samhället. Som hörselskadad student har jag upplevt teckenspråkets betydelse. Tack vare det kunde jag känna mig delaktig under utbildningen. Det var att jag hade teckenspråkstolk.
När jag studerade funderade jag kring begrepp som delaktighet
och tillgänglighet. Tidigare hade jag aldrig varit aktiv i någon
organisation. Men när en av mina intervjupersoner sa “SDU, jag
vet knappt vad det är och vad de gör. De syns ju inte” väcktes ett
intresse som legat och grott ett tag hos mig och även en längtan
efter att umgås med andra teckenspråkiga. Jag hade länge vistats
i en hörande miljö på universitetet. Det ledde till att jag deltog i
en Unga informatörer-utbildning i Leksand som SDU, nu SDUF,
anordnade. Där var det härliga människor, nya kunskaper, och
en go gemenskap. Jag hade tidigare inte funderat över att sitta i
en styrelse. Men när Julia Kankkonen som ledde utbildningen sa
att jag hade potential att bli en framtida styrelsekandidat kände
jag mig väldigt hedrad. Samtidigt tänkte jag att nej, det är ingenting för mig. Ack så fel jag hade! Nu har jag suttit i styrelsen i 2 år.

Inte 10 år som Henrik Sundqvist, men det blev ändå två värdefulla år för mig. Det tar mycket tid att sitta i styrelsen men det ger
ännu mer tillbaka. Styrelsearbetet har varit fantastiskt och jag vill
varmt rekommendera er alla till att våga engagera er och våga se
er själva i en styrelse. Det är en upplevelse som man inte kommer
att ångra. I ned- och uppgång kämpar vi på, till exempel med ett
struligt First Class och diskussioner som ibland aldrig vill ta slut.
Vi gör mycket arbete som ibland inte syns, men vi verkar bakom
kulisserna och ser till att representera våra medlemmar på bästa
möjliga sätt. Spännande möten, mail att besvara, drömprojekt
att försöka förverkliga, statliga utredningar att läsa och besvara,
läger (som ger barn och ungdomar minnen för livet) att planera,
samarbeten med andra organisationer, och mycket annat.
Nu är vi många i styrelsen som ska sluta och en ny styrelse
kommer att ta vid. Kanske kommer just du att ta över styrelsens
arbete? Visst vill vi inte se ytterligare ett hörselskadat eller dövt
barn eller ungdom teckna “SDUF, jag vet knappt vad det är, de
syns ju inte” igen? SDUF har så mycket skoj att erbjuda att man
inte ska gå miste om det.
charlotta sjölander
avgående styrelseledamot
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Vill du vara med under Almedalen?

Nu kan fler åka på språkresa

Precis som tidigare år deltar SDUF i Almedalsveckan. Vad som
är annorlunda i år är att vi inte kommer att samarbeta med
hörselorganisationerna. Vi samarbetar istället med En Stärkt
Röst, ett projekt som samlar de åtta största ungdomsförbunden
för ungdomar med funktionsnedsättning. SDUF är en del av
projektet. Vi kommer att skicka fem representanter från SDUF.
Vill du bli en av dem och är du sugen på att se hur Almedalen
fungerar? Maila då till oss vem du är och motivera varför du ska
vara med.

Vi är jätteglada över att kunna säga det här: efterfrågan har
varit jättestor för SDUFs språkresa. Från början var det max
tio deltagare men vi blev tvungna att höja deltagarantalet till 13.
Resan i år blir av 18-28 juni i New Mexico, USA.

Göteborgsk förbundsstämma
SDUF kommer att ha sin årliga förbundsstämma på Björkö utanför Göteborg 12-14 april. Vad som blir annorlunda i år är att vi
kommer bo på Solhem som ägs av Göteborgs Dövas Förening.
Det känns extra roligt då vi gärna vill visa stöd för dövföreningarnas sommaranläggningar. Fler borde göra detsamma, det vill
säga bo där. Inbjudan har skickats ut till ungdomsklubbarna och
elevråden i grundskolorna och gymnasierna. Tillhör du någon av
dessa grupper men inte fått inbjudan? Kontakta då oss!

Nordiskt ungdomsseminarium i Malmö
Vartannat år arrangerar något av de nordiska dövungdomsförbunden Nordiskt ungdomsseminarium. I år går turen till oss.
Seminariet blir av i Malmö 15-17 mars på Svenske, en lokal som
ägs av Malmö Dövas Förening. Du ser att återigen använder vi oss
av dövföreningarnas lokaler. Temat blir ”Mångfald i dövrörelsen
– genus, etnicitet, sexualitet och dövblindhet”. Vi har bjudit in
föreläsare som ska dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Totalt har vi bjudit in tio ungdomar från varje nordiskt
land, åldergräns 18-30.

Våra kommande läger
Vår lägerverksamhet rullar på. Som vi tidigare har berättat så ska
vi ordna följande läger:

EUDYs barnläger (9-12 år) , Groningen, Holland
WFDYS ungdomsläger (13-17), Rom, Italien
Ridläger (9-17), Kumla
Nordiskt barnläger (7-12), Leksand

Var med i Torsdagsaktionen du också!

Inställt ungdomsläger

Varje torsdag 08.00-09.00 står SDUF tillsammans med
tio andra handikapporganisationer utanför Rosenbad där
regeringen har sina sammanträden. Vi delar ut broschyrer till
ministrarna. Vi kommer att stå där varje torsdag morgon tills
otillgänglighet klassas som diskriminering. Kom gärna dit om
du har vägarna förbi!

Det känns trist att säga det här men vi har tyvärr blivit tvungna
att ställa in ungdomslägret då det blir tufft för SDUFs ekonomi
eftersom det är två nordiska evenemang som sker i år, Nordiskt Ungdomseminarium och Nordiskt Barnläger. Vi har också
sett att allt fler ungdomsklubbar arrangerar egna läger och vi
tycker att det är en jättespännande utveckling. Kolla med din
lokala ungdomsklubb om de har något läger på gång under
sommaren!
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