Ett storslaget EUDY Youth Camp
Sverige och SDUF fick en jättefin ära: att ordna ett stort europeiskt läger för 100 döva ungdomar
från hela Europa, inklusive EUDY GA (General Assembly = årsmöte) direkt efter med ännu fler
personer, nästan 150 personer blev vi de sista dagarna!
Jag försöker sammanfatta detta läger kort, även om lägret förtjänar mycket mer med berättelser,
minnen, bilder och filmer. Alla bilder och filmer finns på EUDY:s Facebook-sida och även på
SDUF:s hemsida inom snart.
Vi var 11 svenska “staff” (ledare) som jobbade hårt varje dag tillsammans med EUDY för ett
toppenläger den 8-17 juli 2016 på Västanviks folkhögskola (ett stort varmt tack till VV!). Deltagarna
var 18-30 år gamla och kom från 28 olika länder. Det blev mycket gemenskap, utbyten av olika
kulturer, språk och nya perspektiv. Bland de mest minnesvärda var Kulturkvällen. Då visade alla
länder upp sig; med olika kläder, mat, danser, fakta med mera från sina länder. Det är fantastiskt
vad “lilla” Europa kan vara så rik på kulturer och spännande likheter och olikheter!
Andra minnesvärda händelser var den viktiga fotbolls-EM-finalen som absolut inte fick missas; där
Portugal lyckligt vann. Vi uppmärksammade även på att SDUF fyller 50 år i år, där SDUFordförande Mia Modig berättade tillsammans med f.d. ordförande Henrik Sundqvist för alla vad
SDUF var och hade gjort 1966-2016 och SDUF fick gratulationer och presenter från andra länders
ungdomsförbund. SDUF är bland de äldsta ungdomsförbund i Europa.
Vi hade uppskattade föreläsare för lägrets tema: “Diversity in the Minority” (mångfald i minoritet,
dvs bland döva). Föreläsarna från olika länder tog upp ämnen som HBTQ, dövblindhet, döva
migranter, HIV i dövsamhället samt normkritik och jämställdhet och det skapade viktiga
diskussioner och tankar för deltagarna att ta med sig hem.

Förutom en heldagsutflykt på Leksands Sommarland var det mycket lekar och umgänge varje
kväll. Hela veckan avslutades med att EUDY genomförde sitt årsmöte och så förstås farvälspartyt
sista kvällen där alla kämpade för att hålla sig vakna hela natten - inte en minut fick slösas på
sömn när alla kunde umgås ända in det sista innan hemavfärd.
Stort tack till SDUF, Västanviks folkhögskola, till fonden Erasmus+ och andra fonder, till EUDY, till
alla svenska “staff” och inte sist; till alla deltagare till detta enorma och oförglömliga läger!
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