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European Deaf Youth Capital 2017 = en stor succé!

Det hela började när en av SDUF:s anslutna ungdomsklubbar,
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR), fick äran under European
Union for Deaf Youths (EUDY) generalförsamling i Leksand ifjol
att ordna en europeisk huvudstad för döva ungdomar (European
Deaf Youth Capital, EDYC).
Sverige stod som värdland för det allra första EDYCarrangemanget, vilket var historiskt. Tiden var passande då SDUR
själv fyller 80 år i år. När jag gick med i arbetsgruppen hade jag
givetvis stora visioner, ambitioner och förväntningar att locka
ungdomar från hela Europa hit till min kära hemstad Stockholm.
Jag skickade in en ansökan till Erasmus+ via Myndigheten för
Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor om att starta ett europeiskt
utbytesprojekt med motiveringen att kulturutbudet på teckenspråk
för oss döva och hörselskadade i alla åldrar är kraftigt begränsat
och flera platser i Europa har behov av lokala ungdomsklubbar
för att kunna ordna olika kulturella aktiviteter och avlasta de
nationella ungdomsförbunden. I ansökan var ett antal länder med.
Erasmus+ trodde till vår stora glädje på vårt projekt och beviljade
anslag. Efter det blev det en lång och intensiv period av möten,
förberedelser och mejlutskick.
Deltagare från 14 europeiska länder anlände till Stockholm
den 3 oktober med gott om tid för att förbereda sig till en
europeisk talangshow på fredagen 6 oktober genom workshop,
scengenomgång, ljus/ljudteknik och repetitioner i vårt kära andra
hem, fritidsgården DUKiS.
European Talent Show gick av stapeln med hela 31 (!) olika
shower med olika typer av föreställningar på teatern Intiman vid
Odenplan med tre jurymedlemmar som bedömde och gav beröm.
Publiken var fantastisk! Vinnaren blev en man från Ryssland.

SVT fanns även på plats för att sända live och det blir också ett
extraprogram om tävlingen som ska sändas senare under hösten.
UR och Døvefilm från Danmark kom också och gjorde inslag om
EDYC.
Dagen därpå hade vi utställning, European Deaf Youth Expo, i
Liljeholmshallen och sen på kvällen avslutades EDYC med EUDY:s
30-årsgala.

Dövkulturen är något som vi ska vara stolta över, föra vidare och

bevara för kommande generationer, fira det på olika plattformar
och bära med oss livet ut. Artister från talangshowen blev belåtna
när deras färdigheter och kompetenser lyftes fram inför hela
Europa och deras självförtroende stärktes. Till vardags upplever
de många gånger utanförskap och blir inte erkända eller sedda i
sina hemländer. Varje döv individ är unik med sina talangfulla
förmågor som samhället ofta missar. Eftersom vi är en minoritet i
ett majoritetssamhälle med teckenspråk som utgångspunkt glöms
därför dövkompetens ofta bort.
Under EDYC lyckades vi visa att
det är tvärtom! Alla ska räknas
med oavsett grupptillhörighet
och bakgrund.
Nu är jag helt slut men otroligt
stolt över att ha varit en del i
SDUR:s arbetsgrupp och att vi
tillsammans gjort en stor insats
för EDYC!
laith fathulla,
förbundsordförande

vad händer i sduf?

20-22/10 DNUR, Stockholm
       10-12/11 – Förbundsstämma, Örebro – bokförsäljning  på plats!
29/10-2/11 – Dövstudier Junior, Västanviks folkhögskola   
       17/11 - deadline för anmälan till Engagera Dig!-kursen 2018
3-4/11 – SDUF:s styrelsemöte, Stockholm
       17/11 - deadline för ansökan till Lägergruppen
10/11 – Deadline för anmälan till Drama Camp ”Sound becomes Visual”  2/12 – SDUR:s 80-årsjubileum, Stockholm
10/11 – Riksgymnasiets 50-årsjublieum, Örebro   
       6/12 – deadline för anmälan till BOUJT:s volontärutbildningshelg
Kontakta oss
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg
kansli@sduf.se
www.sduf.se
Skype: tidsbokning via e-post
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Förbundsordförande
Laith Foad Fathulla
laith@sduf.se

Stöd oss
SDUF bg. 5759-5647
Swish: 123 218 1477

Twitter: @_sduf
Facebook: SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Instagram: sduf1966

Bli medlem
medlem@sdr.org

Vad händer i projektet BOUJT just nu?
SDUF:s projekt Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk,
BOUJT, har nu rekryterat två projektmedarbetare. Olivia Renner
Balkstam är webbansvarig, henne kan ni vända er till om ni har
frågor om webb och sociala medier. Jiin Najar är volontäransvarig,
hon svarar på era frågor som berör volontärer. Just nu planeras en
spännande bemötandeutbildningshelg under februari månad för
nyblivna volontärer. Projektet söker personer som vill engagera sig
ideellt och göra en förändring för döva och hörselskadade barnoch ungdomar. Är du bra på att lyssna och vill peppa och stärka
unga? Sök isåfall till oss! Du ska vara minst 21 år gammal, döv
eller hörselskadad och prata svenskt teckenspråk. Se vår annons
som finns med i denna tidning, där finns det mer information!
Följ projektet på
Instagram: @barnoungdomsjourpateckensprak
Facebook: Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk
Projektledare Carolina Ekström
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Barnläger.

Årets barnläger!

Årets barnläger för 6-12 åringar var i Herrfallet utanför Arboga.
Lägerplatsen var mysig och skogsrik med egen sjö. Vi bodde i gula
stugor och var oftast ute hela dagarna och kvällarna. Vi hann
bland annat med korvgrillning, att lära oss att baka egna tårtor,
bada tills vi blev slutkörda och besöka Kolmården. Vi såg trötta
lejon, björnar som lekte med varandra och en älgko som hade gips.
En dag besökte vi Glass & Berså utanför Arboga som gjorde sjukt
god glass. Det stället kan vi varmt rekommendera! Vi gjorde en
utflykt till Leos Lekland i Eskilstuna för att busa loss och sedan ha
glasspaus. Mumsfilibabba! Det blev också ett hederligt (om det var
det?) vattenkrig vid stranden med SDUFs ordförande Laith Foad
Fathulla, som var på besök. Nästan varje kväll när vi orkade så
lyssnade vi till spännande sagor. Lägret avslutades med teater där
föräldrar var publik! Stort tack till alla barn och all personal för
ett toppenläger!
Föreståndaren Rebecca Jonsson

Engagera dig våren 2018!
Engagera dig våren 2018! Förra gången blev en succé! Vi kör
nu igen två helgkurser i Västanviks folkhögskola för dig som vill
göra något för dövrörelsen. Du får nya kunskaper, verktyg och
perspektiv om hur dövrörelsen har arbetat och vart den är på väg
samt diskussioner och praktiska övningar som du får nytta av i
ditt fortsatta arbete/engagemang!
Mer information om kursen och medlemsrabatten: sduf.se/
engagera-dig-kurs/ Deadline för anmälan: 17 november!

Teaterläger för dig mellan 16–30 år

Lägergruppen söker folk!
SDUF:s Lägergrupp söker nu folk! Vi söker dig som
är mellan 15 och 35 år, fullt teckenspråkig och som
tycker det är roligt att planera läger för döva och
hörselskadade barn och ungdomar. Lägergruppen
träffas ca 4 gånger om året och arvode ges för ditt
arbete. Skicka en kort video eller text om ditt intresse
till lager@sduf.se senast 17 november!

Ett spännande teaterläger där max 4 deltagare och 1 ledare per
land blir av den 6–21 januari i Ål, Norge och 14-18 mars i Paris,
Frankrike. Lägret är för deltagare och ledare från Europa. Under
tiden får du lära dig vad teater är, teaterhistoria och identitet,
träffa erfarna lärare som förklarar hur man står på scenen och
olika uttryckssätt som Visual Vernacular och teckenspråkspoesi
med mera. Publik kommer också. Kostnad: 300 euro per person,
och då ingår ALLT! Boende, resor, mat och alla aktiviteter för både
Ål och Paris! (Ledaren, som utses av oss, åker gratis.)
Anmälan: Du ska göra en kort video (max 2 min) om dig själv,
varför du vill delta i detta läger samt du får visa upp din talang
i videon. Mer detaljerad information finns på vår Facebook och
hemsida. Välkommen med din anmälan till lager@sduf.se
senast 10 november, både som deltagare eller som ledare!
Har du frågor om lägret? Kontakta arrangörerna Aino Hakala
och Remi Roos på dramacamp2018@gmail.com
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