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Verksamhetsplan 2014 
 
ALLMÄNT 
 
Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas 
Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer 
lägga ett fokus på att döva och hörselskadade medborgare ska bli 
medbestämmande i alla samhällsnivåer, genom att belysa vårt arbete kring 
tolktjänsten, utbildning, arbetsmarknad och tillgänglighet. Sverige Dövas 
Ungdomsförbund avser att arbeta utifrån det intressepolitiska 
handlingsprogrammet under 2014, verksamheten ska genomsyras av 
demokratisk tänkande, jämlikhet, respekt för etnicitet, sexualitet och 
trosuppfattningar samt hänsyn till vår miljö. 
 
 
 
INTRESSEPOLITISKT ARBETE: 
 
Det intressepolitiska handlingsprogrammet ska som för vara i fokus, med 
huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, universitetstolkar, skolfrågor 
och tillgänglighet. Lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av 
diskriminering är kommit, men förslaget kan förbättras och vi kommer därför till 
att fortsätta med torsdagsaktionen – som nu blir till tisdagsaktionen. Vi fortsätter 
med Almedalen, under sommaren 2014 bär det av till Almedalen för sjunde 
året i rad, där vi som tidigare år ska fortsätta i samma spår och lobba för flera 
saker, eftersom 2014 är valår ska vi därför sätta mer fokus på politikerna. Under 
Almedalen 2014 samarbetar vi med Sverige Dövas Riksförbund som reser dit via 
Lika Unika.  
 
Vi ska utveckla handlingsprogrammet med fokus på två huvudområden, 
ungdomsklubbarna och ung på arbetsmarknaden, vid att skapa två nya 
projektor. Vi ska fortsätta att samarbeta med och för ungdomsklubbarna och 
deras lokala engagemang samt gemensamt med dem för att rekrytera flera 
medlemmar, här kommer projekten ”Ungdomsklubbslyftet” in i bilden. 
Ungdomsklubbslyftet ska se till att ungdomsklubbarna ska lyftes upp till en ny 
nivå och innefattar bland annat hur ungdomsklubbarna kan utvecklas och hur 
de kan använde olika redskap och verktyg för deras viktiga arbete, som till 
exempel inom intressepolitik, bland annat FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättning. 
Konventionen är också viktig att lyfta på den internationella arenan genom 
DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd), EUDY (European Union of Deaf Youth) 
och WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Section). 
 
NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett nätverk för 
ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Nätverket ska 
mycket möjlig bli en paraplyorganisation för alla ungdomsorganisationer, SDUF 
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kommer då till att fortsätta som medlemsorganisation inom 
paraplyorganisationen. 
 
Våra intressepolitiska ambitioner kommer att präglas av det intressepolitiska 
handlingsprogrammet och dess målsättningar. 
 
 
 
SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATIONER: 
 
Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper: 
- Minst fyra sammanträden under året för förbundsstyrelsen 
- Sammanträden under året för arbetsutskottet vid behov 
- Minst fyra sammankomster under året för samtliga arbetsgrupper 
- För styrelsen gäller det att representera förbundet i olika sammanhang. 
Exempelvis frågor som rör skolor för döva och hörselskadade 
elever, både med och utan hörseltekniska hjälpmedel, ungdomsklubbar, 
dövföreningar och externa möten, både in- och utrikes. 
Prioriterade representationer under 2014: 
- Ordförandegruppen 
- SDR:s förbundsstyrelse 
- SPSM:s nationella skolråd och andra SPSM-möten 
- RGD/RGH:s möten 
- NUFT (Nätverket för unga för tillgänglighet)  
 
 
 
MEDLEMSVERKSAMHET 
 
Vi kommer att uppmuntra ungdomsklubbar och deras engagemang samt 
främja gemensamma medlemsaktiviteter. Ett sätt är att ge ekonomiskt stöd till 
stadskampen som genomförs i ungdomsklubbarnas regi. 
 
Vi avser att genomföra följande läger under 2014; 
 
Nordiskt Juniorläger för 13-17 år, Idre, Sverige. 
Ridläger för 15-25 år, Kumla, Sverige. 
Europeiskt Juniorläger för 13-17 år, Belgien. 
Europeiskt Ungdomsläger för 18-30 år, Bulgarien. 
Världsbarnläger för 9-12 år, Gallaudet University, Washington DC, USA.   
Nordiskt Ungdomsläger för 18-30 år, Virrat, Finland. 
 
 
 
 
KONFERENS- OCH KURSVERKSAMHET 
 
Vi avser att genomföra följande konferenser och kurser under 2014; 
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SDUF:s förbundsstämma, Västanvik, Leksand 11-13 april 
Personalutbildning för lägerpersonal, en helg under maj 
Dövas Dag, september, Hässleholm 
Ungdomsklubbskonferens, en helg under november 
Lägerverksamhet under sommaren 
 
 
 
PROJEKTVERKSAMHET: 
 
Dövstudier  
SDUF samarbetar med SDR i projektet dövstudier som startade 1 februari 2013 
och som ska pågå i två år. Projektet Dövstudier till alla ska initiera, utveckla och 
erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling om Dövstudier till olika 
målgrupper och planera för ett nationellt och permanent kursutbud. I Sverige 
är Dövstudier ett relativt nytt och outforskat område, internationellt sett har 
Dövstudier förekommit i främst amerikanska och engelska studier. I flera 
sammanhang nämns Dövstudier vara en term för det som förenar teckenspråk 
och teckenspråkets betydelse i dövsamhället, dövkultur och dövhistoria. 
 
En stärkt röst 
SDUF med sju andra organisationer (Unga rörelsehindrade, Svenska Celiaki-
Ungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade 
Ungdom för Social hälsa och Unga Synskadade) har beviljats medel från 
Arvsfonden i maj 2011 för att driva projektet och projektets syfte är att på sikt 
öka unga personer med funktionsnedsättnings inflytande i samhälle och 
projektet har drivas i tre år nu och ska avslutas i år. Det pågår en dialog om att 
projektet ska göras om till en paraplyorganisation. 
 
Vi Ska Med 
SDUF önska driva ett nytt projekt som då kommer att handla unga döva 
teckenspråkiga ska vara med; projektets fokus är unga i arbetsmarknaden och 
vilka utmaningar vi möter i vardagen som tolktjänst på arbetsplatsen och 
attityd samt frågor och kurser inom det fackliga området samt 
Landsorganisationen i Sverige (LO). Vi hoppas på ett samarbete med Unga 
Hörselskadade och Dövblind Ungdom. 
  
Ungdomsklubbslyftet 
SDUF vill lyfta upp våra ungdomsklubbar, projektets syfte är att ge alla 
ungdomsklubbar samma möjligheter på lika villkor. Vi vill utarbeta verktyg och 
redskap, till exempel olika mallar, som ungdomsklubbar kan använde till att 
lösa sina utmaningar – och som igen kan stärka ungdomsklubbarnas arbete, 
både inom respektive verksamhet och intressepolitisk arbete. SDUF hoppas 
också på möjlighet till att turnera runt i Sverige och hälsa på ungdomsklubbar 
för att träffa medlemmar och diskutera behov, utmaningar och idéer.  
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INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 
 
UNG-Sidorna i Dövas Tidning – SDUF har två sidor i varje nummer som ges ut 
åtta gånger per år. Som en del av ungdomsklubbslyftet ska sidorna också 
innehålla information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra 
ungdomsklubbar. 
 
SOCIALA MEDIER – Twitter, Facebook, Youtube 
 
HEMSIDA – innehåller aktuella nyheter från och utanför SDUF. Som en del av 
ungdomsklubbslyftet ska det också finnas information och nyheter om vad som 
sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. 
 
FIRST CLASS - är en databas för alla medlemmar hos SDUF och SDR; Där har 
SDUF en egen konferens med information om SDUF:s verksamhet debattforum 
m.m.. Som en del av ungdomsklubblyftet ska SDUF uppdatera mer 
regelbundet på Forum för ungdomar och uppmuntra ungdomsklubbar att 
använda det mer, SDUF vill också ändra namn från Forum för ungdomar till 
SDUF Forum. Styrelsen och arbetsgrupper använder även First Class för intern 
kommunikation. 
 
 
BLOGG - här skriver medlemmar som är aktiva inom SDUF om sitt 
engagemang, olika berättelser och händelser.  
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Verksamhetsplan 2015 
 
 
ALLMÄNT 
 
Under verksamhetsåret 2015 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete 
med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att döva och 
hörselskadade medborgare ska bli medbestämmande i alla samhällsnivåer, 
genom att belysa vårt arbete kring tolktjänsten, utbildning, arbetsmarknad och 
tillgänglighet. Sverige Dövas Ungdomsförbund avser att arbeta utifrån det 
intressepolitiska handlingsprogrammet under 2015, verksamheten ska 
genomsyras av demokratisk tänkande, jämlikhet, respekt för etnicitet, sexualitet 
och trosuppfattningar samt hänsyn till vår miljö. 
 
INTRESSEPOLITISKT ARBETE: 
 
Det intressepolitiska handlingsprogrammet ska som för vara i fokus, med 
huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, universitetstolkar, skolfrågor 
och tillgänglighet. Lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av 
diskriminering är kommit, men förslaget kan förbättras och vi kommer därför till 
att fortsätta med torsdagsaktionen – som nu blir till tisdagsaktionen. Vi fortsätter 
med Almedalen i 2015. Under sommaren 2015 bär det av till Almedalen för 
åttonde året i rad, där vi som tidigare år ska fortsätta i samma spår och lobba 
för flera saker. 
 
Vi ska utveckla handlingsprogrammet med fokus på två huvudområden, 
ungdomsklubbarna och ung på arbetsmarknaden, vid att fortsätta med 
projektor. Vi ska fortsätta att samarbeta med och för ungdomsklubbarna och 
deras lokala engagemang samt gemensamt med dem för att rekrytera flera 
medlemmar, här kommer projekten ”Ungdomsklubblyftet” in i bilden. 
Ungdomsklubblyftet ska se till att ungdomsklubbarna ska lyftes upp till en ny 
nivå och innefattar bland annat hur ungdomsklubbarna kan utvecklas och hur 
de kan använde olika redskap och verktyg för deras viktiga arbete, som till 
exempel inom intressepolitik, bland annat FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättning. 
Konventionen är också viktig att lyfta på den internationella arenan genom 
DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd), EUDY (European Union of Deaf Youth) 
och WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Section). 
 
NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett nätverk för 
ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Nätverket ska 
mycket möjlig bli en paraplyorganisation för alla ungdomsorganisationer i 2014, 
SDUF kommer då till att fortsätta som medlemsorganisation inom 
paraplyorganisationen. 
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Våra intressepolitiska ambitioner kommer att präglas av det intressepolitiska 
handlingsprogrammet och dess målsättningar. 
 
 
SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATIONER: 
 
Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper: 
- Minst fyra sammanträden under året för förbundsstyrelsen 
- Sammanträden under året för arbetsutskottet vid behov 
- Minst fyra sammankomster under året för samtliga arbetsgrupper 
- För styrelsen gäller det att representera förbundet i olika sammanhang. 
Exempelvis frågor som rör skolor för döva och hörselskadade 
elever, både med och utan hörseltekniska hjälpmedel, ungdomsklubbar, 
dövföreningar och externa möten, både in- och utrikes. 
Prioriterade representationer under 2015: 
- Ordförandegruppen 
- SDR:s förbundsstyrelse 
- SPSM:s nationella skolråd och andra SPSM-möten 
- RGD/RGH:s möten 
- NUFT (Nätverket för unga för tillgänglighet) 
 
 
MEDLEMSVERKSAMHET 
 
Vi kommer att uppmuntra ungdomsklubbar och deras engagemang samt 
främja gemensamma medlemsaktiviteter. Ett sätt är att ge ekonomiskt stöd till 
stadskampen som genomförs i ungdomsklubbarnas regi. 
 
Vi avser att genomföra följande läger under 2015; 
 
Språkresa för 14-17 år, USA 
Nordiskt barnläger för 7-12 år, Norge 
Ridläger, Sverige 
Världsungdomsläger, 18-30 år, Turkiet 
Europeiskt barnläger för 9-12 år. 
 
KONFERENS- OCH KURSVERKSAMHET 
 
Vi avser att genomföra följande konferenser och kurser under 2015; 
 
SDUF:s förbundstämma 
Personalutbildning för lägerpersonal 
Dövas Dag 
Ungdomsklubbkonferens 
Nordiskt Ungdomsseminarium 
 
PROJEKTVERKSAMHET: 
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Dövstudier  
SDUF samarbetar med SDR i projektet dövstudier som startade 1 februari 2013 
och som ska pågå i två år. Projektet Dövstudier till alla ska initiera, utveckla och 
erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling om Dövstudier till olika 
målgrupper och planera för ett nationellt och permanent kursutbud. I Sverige 
är Dövstudier ett relativt nytt och outforskat område, internationellt sett har 
Dövstudier förekommit i främst amerikanska och engelska studier. I flera 
sammanhang nämns Dövstudier vara en term för det som förenar teckenspråk 
och teckenspråkets betydelse i dövsamhället, dövkultur och dövhistoria. 
 
Vi Ska Med 
SDUF planerar ett nytt projekt som handlar om att vi ska med i samhället; 
projektets fokus är unga på arbetsmarknaden och vilka utmaningar vi möter i 
vardagen, som tolktjänst på arbetsplatsen och attityd samt frågor och kursar 
inom Fack och LO. Vi hoppas på ett samarbete med Unga Hörselskadade och 
Dövblind Ungdom. 
 
Ungdomsklubblyftet 
SDUF vill lyfta upp Sveriges ungdomsklubbar, syftet med projektet är att ge alla 
ungdomsklubbar samma möjligheter på lika villkor. Vi vill utarbeta verktyg och 
redskap, till exempel olika mallar, som ungdomsklubbar kan använde till att 
lösa sina utmaningar – och som igen kan stärka ungdomsklubbarnas arbete, 
både inom verksamhet och intressepolitisk. SDUF hoppas också på möjlighet till 
att turnera runt i Sverige och hälsa på ungdomsklubbar, vi vill träffa 
medlemmar för att diskutera behov, utmaningar och idéer.  
 
INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 
 
UNG-Sidorna i Dövas Tidning – SDUF har två sidor i varje nummer som ges ut 
åtta gånger per år. Som en del av ungdomsklubblyftet ska sidorna också 
innehålla information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra 
ungdomsklubbar. 
 
SOCIALA MEDIER – Twitter, Facebook, Youtube 
 
HEMSIDA – innehåller aktuella nyheter från och utanför SDUF. Som en del av 
ungdomsklubblyftet ska det också finnas information och nyheter om vad som 
sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. 
 
FIRST CLASS - är en databas för alla medlemmar hos SDUF och SDR; Där har 
SDUF en egen konferens med information om SDUF:s verksamhet debattforum 
m.m.. Som en del av ungdomsklubblyftet ska SDUF uppdatera mer 
regelbundet på Forum för ungdomar och uppmuntra ungdomsklubbar att 
använda det mer, SDUF vill också ändra namn från Forum för ungdomar till 
SDUF forum. 
 
BLOGG - här skriver medlemmar som är aktiva inom SDUF om sitt engagemang, 
olika berättelser och händelser.  


