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Inledning 

Laith Fathulla
Förbundsordförande

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 

Återblick till ungdomsträffen -66

Precis som för 50 år sedan, träffades ett gäng ung-
domar för att närvara vid den allra första förbunds-
stämman, den 8 oktober 1966 i Stockholms Dövas 
Förenings lokaler på Götgatan 66. Där på plats 
deltog ombud från de tre dåvarande ungdomsklub-
barna, som även hade träffats tidigare under året 
1966. På förbundsstämman i Stockholm klubbades 
stadgeförslaget från interimsstyrelsen igenom och 
följande blev invalda till den allra första styrelsen 
för Sveriges Dövas Ungdomsförbund 1966-1967:

50 år senare skrev Charlotte Gustavsson och Urban 
Mesch en historisk bok sprängfylld med bilder från 
1966 till 2016 över dövungdomsrörelsens viktiga 
milstoplar. Boken släpptes den 8 december där hade 
vi vår releasemingel. 

Vi har en film med ett urval av de personerna man 
har intervjuat inför SDUF:s 50-årsjubileumsbok, 
som 50-årspresent från Kom&ut, Mesch Consul-
ting och Dramaski. Filmen om 50 år med alla fd 
ordförandes grattishälsningar finns på vår hemsida: 
http://sduf.se/sduf-50-ar/. Mer information om 
boken och försäljning hittar ni där i hemsidan och i 
SDUF:s sociala medier. 

En rolig nyhet!

SDUF växer med fler ungdomsklubbar. SDUF är 
glada att under förbundsstämman 7-9 oktober 2016 
ha fått fler anslutna ungdomsklubbar. En var vilan-
de och vaknade till igen (KUL i Uppsala) och en var 
nybildad (JTUF i Jönköping). Välkomna!

Nu har SDUF 9 ungdomsklubbar. Vill du ansöka 
om medlemskap i dem eller någon annan ung-
domsklubb? Det gör du på vår hemsida på: 
http://sduf.se/bli-engagerad/bli- medlem/ 

Under året hade SDUF skaffat Swish, med numret 
123 218 1477. Tanken är att underlätta betalningar 
för medlemmar, som deltagaravgifter till läger eller 
andra SDUF-arrangemang eller t.ex. stödja SDUF 
med gåva. 

SDUF:s Utmärkelse 2016 gick till elever från Bir-
gittaskolan med motivering hittar ni via sduf.se/
om-sduf/sdufs-priser/ 

Sist men inte minst, SDUF vill varmt tacka för all 
uppvaktning, gratulationer och gåvor i samband 
med 50-årsjubileet under både olika events hela 
året och jubileumsfesten i Dövas Hus i Stockholm 
den 8 oktober 2016. Störst tack till er alla som kom 
och deltog i våra events och festen! 



SDUF:s 
50 medaljer 

1. Uldis Ozolins 
2. Anders Sundström

3. Marie Lindbäck 
4. Ulf Hanson 

5. Henrik Sundqvist 
6. Jenny Nilsson

7. Göran Persson                                                                      Stort tack för ert arbete!
8. Anders Gum Andersson 

9. Eva Norberg 
10. Pontus Degsell             50. Birgitta Dalsmark

11. Stig Kjellberg                        49. Johnny Slotts
12. Åsa Gustavsson                  48. Julia Kankkonen
13. Thyra Lindström              47. Nicholas Winberg
14. Ingvar Edwall                  46. Marika Norrgrann
15. Bengt-Olof Nilsson        45. Johanna Carlsson
16. Daniella Josberg              44. Mona Riis
17. Vineta Lyxell                     43. Hajan Jabar
18. Sandra Malmlund            42. Isabella Hagnell
19. Tore Pettersson                 41. Stig Ros
20. Thomas Spogardh             40. Hans Smedberg

21. Rebecca Jonsson                  39. Gabriella Della Morte Pålstam
22. Stig Jakobsson                       38. Johanna Karmgård

24. Hugo Edenås                          37. Sivert Engdahl
25. Johnny Danielsson                36. Joakim Hagelin-Adeby

26. Karin Nylander                      35. Lars Kruth
27. Kerstin Olsson                       34. Leif Sandberg

28. Glenn Aronsson                  33. Lars-Åke Wikström
29. Per-Thomas Örlegård     32. Rigmor Lindström

30. Addiswa Stenström  31. Therese Rollvén

SDUF firade 50 år som organisation under året 2016 och avslutade jubileumsåret med att dela ut 
50 medaljer till 50 personer som betytt mycket för SDUF och/eller dövungdomsrörelsen de 50 se-
naste åren/innan SDUF:s bildande. Personen kan ha bidragit med att ha suttit i styrelsen, i arbets-
grupper för läger eller intressepolitik, varit lägerledare eller andra liknande sätt som betytt mycket 
för SDUF, lokala ungdomsklubbar eller dövungdomsrörelsen. Namnen har tagits fram av SDUF:s 
anslutna ungdomsklubbar tillsammans med SDUF och med delvis stöd av SDUF:s 50-årsjubi-
leumsbok ”1966-2016 - SDUF 50 år - pionärer, ideellt engagemang och gemenskap”. Alla motive-
ringar finns i hemsidan http://sduf.se/50-medaljer/



ungdomsverksamhet 

Utifrån Ungdomsklubbslyftet 
så har vi haft styrelsemöten 
på olika platser hos ungdoms-
klubbar runt om i Sverige; i 
Leksand med DDU, i Stock-
holm med SDUR. Ett närmare 
sätt att samarbeta med våra 
ungdomsklubbar. Det tackar 
vi hjärligt för. Ni hittar våra 
styrelsenyhetsbrev på video i 
våra sociala medier. 

Styrelsemöten

Lägergruppen
Lägergruppen är en permanent 
arbetsgrupp i SDUF, där några 
utvalda av SDUF:s medlemmar får 
förtroendet att se till att den viktiga 
och uppskattade lägerverksam-
heten flyter på. Lägergruppen har 
en viktig roll inom vår lägerverk-
samhet där de ser till allting går 
flytande med planering, marknads-
föring, rekrytering, anmälningar 
samt ordna lägerutbildningshelg 
åt lägerledarna, vars en hölls för år 
2016 den 15-17 april i Stockholm. 
Utbildningshelgen innehåller bland 
annat planeringstid för lägerledar-
na, HLR, konflikthantering, hur 
man har en bra språkmiljö på läg-
ren, neuropsykiatriska diagnoser 
och mycket mer
Kort info om helgen finns här: 
http://sduf.se/utbildningshelg-la-
gerledare/

Vi på SDUF samarbetar med andra svenska och internationella organisationer i olika 
frågor som rör vår ungdomsverksamhet. Det kan vara tillsammans med andra hörsel- 
och/eller funktionsvariationsförbund där vi arbetar med intressepolitiska frågor eller att 
arrangera läger tillsammans med internationella organisationer som EUDY och WFDYS. 
Det bidrar inte bara till ökat medvetande om olika funktionshinder eller utländska kul-
turer utan också att vi tillsammans bildar ett större nätverk och därmed blir effektivare.



Ungdomsklubbskonferens i Leksand 22-24 april 
2016 blev ungdomsklubbskonferensen med temat ”Medieträning” av i Västanviks folkhögskola i 
Leksand. Där SDUF bildades för exakt 50 år sen – den 23 april 1966! Det firade vi såklart med tårta, 
historieberättande av Ingvar Edwall och Anders Sundström tillsammans med Charlotte Gustavsson 
och Urban Mesch med bildspel.

Under helgen, den 22-24 april 2016, diskuterade man mycket om medieträning och intressepoli-
tiskt arbete. Dvs hur kan man skriva ett öppet brev? Hur gör man sitt lokala intressepolitiska ar-
bete synligt? Hur gör man om det blir konflikter i ungdomsklubben? Vi hade en föreläsare, Mona 
Riis, intressepolitisk sekreterare på Stockholms Dövas Förening och dessutom f.d. SDUF-ordfö-
rande, som gav en mycket uppskattad föreläsning.



EUDY Ungdomsläger i Leksand 
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 = årsmö-
te) direkt efter med ännu fler personer, nästan 150 personer blev vi 
de sista dagarna!

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!). Deltagar-
na 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 SDUFs 
ordförande 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 döv-
samhället 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 myck-
et 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!

/Sofia Nilsson



Nordiskt Ungdomsläger i Hrútafjörður, Island

Ett ungdomsläger för ungdomar 18-30 år från hela Norden genomfördes på Island 25-31 juli 
2016, i Hrútafjörður. Totalt var vi 27 svenskar som åkte dit och tillbringade hela veckan med 
andra från nordiska länder; Finland, Danmark, Norge och Island. Det bjöds en massa aktiviteter 
under veckan bland annat 70-talstema, varje land hade sin värdkväll, Amazing Race och många 
andra roliga aktiviteter. Deltagarna fick möjligheten att kunna slappa i deras berömda naturliga 
hot springs, något man kunde göra varje dag under veckan. Här ser ni deltagarna från respektive 
land. 



Nordiskt Juniorsläger i Ål, Norge

Årets ”Nordiskt Juniorläger” (NJL) tog plats i ÅL, Norge, på dövas folkhögskola. Det var väldigt 
vackert där, höga berg och en mäktig flod! Skolan fanns högt uppe på ett berg och det var mycket 
kallare där än nere i dalen. Det var väldigt brant lutning mellan elevhemmet och skolan, så vi fick 
bra träning för benen den veckan! ; ) I en vecka har sammanlagt 41 ungdomar från Sverige, Fin-
land, Norge och Danmark deltagit i olika roliga aktiviteter. Eftersom Norge var värdland, hade de 
planerat aktiviteterna, från klockan 8 på morgonen till  klockan 22.30 på kvällen. Inte så mycket 
vila! Några av sakerna vi gjorde var teambuilding, då fick ungdomarna samarbeta mycket med var-
andra. En bra chans att lära känna varandra! En dag åkte vi tillTusenfryd, en nöjespark nära Oslo. 
Vi fick åka i många olika åkattraktioner, det var roligt! Men vi från Sverige var säkra på en sak, 
Liseberg är bättre! :D Men ungdomarna tyckte ändå bäst om paintball ochforsränning, det gjorde 
succé! Även ledarna tyckte att det var väldigt roligt!Varje land hade sin egen dag, på morgonen 
skulle man hissa upp landets flagga och sen på kvällen var det lekar som var typiska för det landet. 
En kväll var det Sveriges tur, på eftermiddagen samlades ungdomarna och planerade vad de skulle 
ha för aktiviteter, som sen på kvällen pågick i 1 timme. Vi fick lära oss många nya lekar genom an-
dra länder! Finland hade sista kvällen, det är för att nästa NJL kommer att ta plats i Finland 2018! 
Hoppas att ni alla vill vara med! Vi ledare hoppas att ni har haft en oförglömlig vecka i Ål! Vi vill 
också tacka er för att ni ville vara med och bidrog till att veckan blev så bra! Det var så roligt att ni 
höll humöret uppe och var pigga, även om vi hade så långa dagar! Vi hoppas att ni hittade vänner 
för livet och att ni vill vara med igen! Ni som vill vara med i Finland 2018, tveka inte, det kommer 
att vara en oförglömlig upplevelse!

Med vänliga hälsningar från ledarna Josefine Backlund och Sandija Nordensten-Karlsson



Barnläger i Lillsved 

Årets traditionella och klassiska barnläger ägde rum i Lillsved på den vackra Värmdön i 
Stockholms skärgård. Totalt 24 barn och 7 ledare samlades och vi alla var fullt taggade inför 
lägerveckan 26 juni - 2 juli och lägretstema var pirat. Temat var väldigt spännande eftersom 
vi var på skärgården och vi hoppades på att få senågon skymt av piratskepp åka förbi Lillsved 
men tyvärr såg vi inte något piratskepp. Men vi har åkt medfärjan ut på utflykt till Vax-
holm där vi besökte den anrika Waxholms fästning och vi fick veta att delar avfilmen ”Pippi 
Långstrump på de sju haven” spelades in där. Det var där Pippis pappa fängslades av pirater.

En kväll hade vi grillkväll med sagostund som handlade om en kung som bodde på Waxholm 
fästningen och många tyckte det var en väldigt spännande berättelse.
Veckan bjöd också på en del roliga aktiviteter och vi hann också göra en utflykt till Siggesta 
Gård och deras skogshinderbana var väldigt komplicerad men rolig. Den sista dagen kom 
SDUFs ordförande Mia på besök och hon lyckades få barnen att anfalla ledarna med vatten 
och ett stort vattenkrig har startat och flesta blev blöta. Vattenkrig är ju en av alla måsten i 
SDUFs läger. På kvällen hade vi piratkalas och fick gå ut på en skattjakt och barnen hittade en 
kista med stora chokladmynt i. Lägerveckan blev en minnesvärd vecka för barnen. 

Lägerföreståndare Nicholas Winberg



Ridläger i Östadkulle Ridklubb, Alingsås 
Det efterlängtade populära ridlägret som anordnas årligen av SDUF spenderades denna vecka 
på Östadkulle Ridklubb i Alingsås! Sju förväntansfulla deltagare och tre peppade ledare anlän-
de söndagen den 31 augusti, och välkomnades hjärtligt av gårdens ägare. Alla kom bra överens 
direkt och det var dags för provridning av hästarna. Ridläger-t-shirts delades ut till alla, och 
dessa kom senare under veckan att målades på till minne av lägret. Dagarna rullade fram fyllda 
av fart och fläkt med två ridpass om dagen och sysslor i stallet. På onsdagen var det en ”break 
off ”/överraskningsdag, vilket deltagarna misstänkte bestod av en resa till Liseberg och visst 
hade de rätt! Trots spöregnet som höll i sig hela dagen hade vi alla superroligt med de olika 
aktiviteterna och åkattraktionerna. Vi testade också det läskiga spökhotellet Gasten och avrun-
dade kvällen med att spela lite på chokladhjulen. Det var en uppskattad dag!

Under veckan utfördes några långritter med mycket galopp, vilket resulterade i att några del-
tagare ramlade av, och traditionsenligt planerade vi ledare då en tårtkväll, naturligtvis! Två av 
ledarna utlovade även en kladdkaketävling där deltagarna skulle få smaka den bästa kladd-
kakan någonsin! Fredag morgon fick alla deltagare varsitt papper på dressyrprogram för att 
kunna öva till uppvisningen som hölls sista dagen. Alla övade och övade tills det blev perfekt! 
Femkampenhade vi på kvällen och den ledde till många skratt! Fjärilarna i magen kom när det 
var dags att tävla i dressyr och hoppning. Alla deltagare var så duktiga i båda grenarna, vilket 
gjorde oss ledare och föräldrarna stolta, med tanke på hur hårt alla kämpat under veckan! Efter 
diplomutdelningen blev det en del tårar och massa kramar inför hemfärden. Alla var eniga om 
att medverka igen på nästa ridläger och utmattade men med ett leende på läpparna, och med 
ett fint minne i hjärtat åkte vi sedan hem.

Ledarna Pia, Fannie och Kalle



Dövas Dag i Göteborg 16-18 september
Dövas Dag-firandet i Sverige äger rum i september varje år. Då 
brukar det vara konferens, öppet forum, utställning, kultur, un-
derhållning, festlig samvaro m.m.

Erdem och David var där på plats. Förbeställningen av SDUFs 
50-årsjubileumsbok på gång!

Skolturné och studiebesök
SDUF:s verksamhetsansvarig har besökt flera skolor, både 
inom SPSM och skolor med hörselklasser ibland tillsammans 
med en representant från den lokala ungdomsklubben och/
eller från någon av systerorganisationerna UH eller DBU och 
informerat om SDUF och dess verksamhet. SDUF passade på 
att svara på många elevers funderingar och frågor! Under året 
har vi även tagit emot studiebesök från folkhögskolor.  

Ungdomsklubbars årsmöten
Genom vårt projekt Ungdomsklubbslyftet ämnar vi att 
stärka ungdomsklubbarna och deras verksamhet. Vi vill 
ge dem utökade möjligheter att kunna organisera sig och 
skapa den verksamhet de önskar. På det sättet har för-
bundssyrelsen besökt deras årsmöten under året och gett 
dem stöd de behöver. 

Stadkampen
Stadkampen genomfördes inte på grund av 50-årsjubileum. 

Stort tack för att vi fick komma!

SDUF:s anslutna ungdomsklubbar 



Dövungdoms-
politik
Almedalen 4-6 juli 

SDUF var på plats i Almedalen tillsammans 
med SDR och SDI den 4-6 juli och 
bedrev ett intensivt lobbyarbete inom arbets-
marknaden samt utbildningsfrågor och sociala 
frågor bland annat dövas ungdomars välmående 
i samhället och delar vår kunskap av våra frågor 
till medlemmarnas rättigheter, spred informa-
tion, frågeställningar på seminarier, stämde 
dialogmöten med politikerna, skapade kon-
taktnätverk bland annat med Unizon inför vårt 
kommande Barn-och Ungdomsjour på tecken-
språk. 

Det blev många samtal och seminarier i Almeda-
len. Jag berättar några av dessa i denna samman-
fattning.
Barnrättsfrågor har legat högst upp i dagordning-
en för oss i Almedalen. Vi har pratat om vår oro 
kring arbetet med barnkonventionen ska lagstif-
tas och inte få med teckenspråksperspektivet för 
döva och hörselskadade för den delen ligger i en 
annan konvention. Uppmärksammat frågan hos 
Barnsombudsman och utredarna för lagförslaget.
Vi har lobbat i frågor om arbetsmarknad och fått 
en närmare relation till Delegationen för unga i 
arbete som projektet Vi ska med får stor betydel-
se i framtidsarbetet. Vi får vara med på ett hörn 
när delegationen arrangerar ett semiarie i höst. 
Känns väldigt hoppgivande och konkret!
Vi har överlämnat rapport Hur ser stödet ut på 
teckenspråk för barn och unga? Till socialmi-
nistern Åsa Regner och regeringens nationella 
samordnare för socialtjänsten för barn och unga 
och bett om att de ska se äver avsaknad av en 
riktlinje för svenskt teckenspråk i arbetet inom 
socialtjänsten för barn och unga.

Vi träffade Barn- och elevombudsman Caroli-
na Dyrefors Grufman för att prata om att barn 
och unga drar för sig att anmäla hos dom för de 
inte kan göra det på teckenspråk primärt. Hon 
tar med frågan hem till henne och återkommer 
med besked.
Vi haffade Åsa Regners statssekreterare och 
pratade om tolktjänsten i arbetslivet. Att lagför-
slaget medför allvarliga konsekvenser för tol-
kanvändarna i framtiden om arbetsgivaren ska 
ta tolkkostnader.
Utöver dessa möten har vi mött många 
människor och pratat om vår ungdomspolitik. 
Vi har lyssnat på många kloka samtal, tal och 
föreläsningar. Vi åker från Almedalen stärkta 
och med tillförsikt. Att arbetet har börjat efter 
Almedalen.
SDUF hade även ett frukostmöte med SDR och 
SDI för att prata om gemensamma frågor för 
att kunna utveckla vår samverkan och se framåt 
tillsammans. Vi träffas igen i höst för att sam-
råda igen och följa upp från vårt frukostmöte i 
Almedalen.

Förbundetsordförande, Mia Modig sammanfattar:



SDUF har ett bra samarbete med LSU där bland annat vår förbundsordförande Mia medverkat i 
LSUs maktfrukost med bland annat LSU ordförande Rebecka Prentell och kulturdepartementets 
statssekreterare Per Olofsson. De pratade om civilsamhällets möjligheter att organisera sig, demo-
kratiska frågor och asyl- och etableringsfrågor. Mia framhöll att den demokratiska arenan kostar 
en döv medborgare pga tolkkostnader som idag åläggs på olika sektorer istället för samla under 
en och samma huvudman. Asylfrågan är en stor fråga för SDUF, hur långsiktigt arbete kan se ut, 
vad är systemet berett att göra osv. Var ett intressant samtal och SDUF skickade med några tankar 
och frågor som Per skulle ta vidare i regeringskansliet.

En liten inblick från temadagen - SPSM:s temadag 
om dövstudier tillsammans med SDUF:s förbunds-
ordförande Mia Modig och SDR:s tf förbundsordfö-
rande Henrik Sundqvist. Dövstudier igår däribland 
fanns flera personer i chefspositioner från SPSM på 
plats. Ett mycket bra arrangemang som SDUF till-
sammans med SDR och SPSM har anordnat. Utöver 
specialskolorna ska även andra avdelningar som 
exempelvis statsbidrag, läromedel och råd & stöd 
också få kunskap om dövstudier. Vi på SDUF kom-
mer att följa upp arbetet och utvecklingen. 

Temadagen Dövstudier

Ordförandegruppen SDR:s styrelsesammanträden
Specicalpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM)

SDUF är med i ordförande-
gruppen som består av ord-
förande samt tjänstmän från 
Barnplantorna, DBU, DHB, 
FSDB, HRF, SDR, SDUF, VIS 
och UH. På mötena disku-
teras bland annat intresse-
politiska frågor, samverkan 
mellan organisationerna och 
skolfrågor. Möten hålls ca 4 
gånger om året. 

SDUF följer SDR:s arbete ge-
nom att ha en styrelserepre-
sentant närvarande på deras 
styrelsemöten ca 4 gånger 
om året. SDR har även nu en 
representant närvarande på 
SDUF:s styrelsemöten. 

SDUF har under året deltagit 
i sammanträden med SPS-
M:s nationella skolråd för 
att diskutera de olika frågor 
som rör skolorna i Sverige. 
Ledamöterna i skolrådet är 
permanenta och väljs av sina 
repektive organisationer. 



Skrivelser och uttalanden
15 februari - Skrivelse till SPSM
Utredningen är klar - nu kan arbetet börja. Gemensamt med Riksförbundet för döva, hör-
selskadade barn och barn med språkstörning, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Förbundet 
Sveriges Dövblinda, Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom.

25 februari - Skrivelse till Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister och Ingvar 
Mattsson, generaldirektör Statskontoret. Vår syn på det framtida behovet av teckenspråks-, 
dövblind- och skrivtolkar. Gemensamt med Hörselskadades Riksförbund, Riksförbundet för 
döva, hörselskadade barn och barn medspråkstörning, Förbundet Sveriges Dövblinda, Vux-
endöva i Sverige, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Hörselskadade och Dövblind Ung-
dom.

10 mars - Remissvar
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58). Gemensamt 
med Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

25 april - Uttalande om beredskapstolk vid akuta situationer. 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund och ungdomsklubbar för döva hade samlats till
konferens i Leksand på Västanviks folkhögskola mellan 22-24 april 2016 och
ville uppmärksamma SOS Alarms VD Maria Khorsand om nuvarande situation
kring teckenspråkstolk vid akuta situationer.

27 maj - Ett uttalande kring händelsen i Birgittaskolan den 25 maj 2016
Uttalande 27 maj 2016 Sveriges Dövas Ungdomsförbund ville göra ett uttalande kring händel-
sen i Birgittaskolan den 25 maj 2016 i Örebro där flertalet elever utförde en sittstrejk. Målet 
med strejken var att uppmärksamma processen inom Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) som initierat diskussion med Örebro Kommun om att bygga en kommunal skola på 
Birgittaskolans fotbollsplan. SDUF manar myndigheten till att säkra barnrättsperspektivet i 
alla processer och nivåer inom myndigheten när det handlar om barnens utbildning på teck-
enspråk och studiero. Nu har myndigheten chansen att göra om och göra rätt för att säkra 
barnens trygga skolmiljö och säkra teckenspråksmiljö.

7 juni - Remissvar
 Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Unga Hörselskadade lämnat in sitt remissvar på 
promemorian ”Tolktjänst för vardagstolkning” Ds 2016:7.

1 juli - Remissvar på Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden. SOU 2016:5. Gemen-
samt med LSU:s remissvar. 

25 november - Remissvar
Samordning, ansvar och kommunikation (SOU 2016:46). Gemensamt med Sveriges Dövas 
Riksförbund.



Representationer
JANUARI
12 Stadgar möte med SDR
13 Referensgruppsmöte döva tolkar och 
översättare
18 Korta filmer möte
28 Barn rätt till en trygg fritid
29 Styrgruppsmöte Arbetsmarknadsprojekt
30 Gemensam styrelseutbildning tillsam-
mans med DBU och UH

FEBRUARI
2 Bokmöte med Charlotte & Urban
3 Besök hos Kannebäcksskolan
4 Besök hos Birgittaskolan
5 Möte med SPSM:s Utredningsgrupp 
6 EUDY lägermöte
9 Kulturarvmöte
12 Funktionshindersdelegationen
16 Besök hos DUKiS 
19 ÖDUs årsmöte
22  Reminssmöte Myndigheten för press, 
radio och tv
24 Nationella skolrådets möte 

MARS
3 Besök hos Vänerskolan
5 JTUFs årsmöte
11 Referensgruppsmöte, 50-årsboken
12 Lägergrupps möte
18 Ordförandegruppens möte 
19 JTUFs styrelsemöte
22 Debattkväll på Hörnet 

APRIL
7 SPSM skolråd utredningsgruppen
14 Brukarrådet Arbetsförmedlingen 
18 - 19 SPAF Svenska pedagogiska audiolo-
giska föreningen tillsammans med UH.
21 SPSM:s Skolforum 

MAJ
5 Informationsmöte på Östervångskolan
13 Styrgruppsmötet Arbetsmarknadsprojekt

20 Möte med Skolforskningsinstitutet
22 UF Viljan årsmöte 
27 DDU styrelsemöte, Leksand 
28 - 29 maj Hörselskadades Riksförbunds 
kongress.

JUNI
Barnlägret i Lillsved.

JULI 
Almedalen
EUDY ungdomsläger, Leksand 

AUGUSTI 
5-8 Besök hos ridlägret, Östadkulle Ridklubb
23 Mötet för Delegationen för Sveriges gemen-
förande av Agenda 2030, Stockholm

SEPTEMBER
27 Ordförandegruppens möte, Stockholm 
 
OKTOBER
12 Brukarråd Bildtelefoni.net, Stockholm
27 Frukostseminarium LSU Ungdomsrörelsen  
och Unga anlända

NOVEMBER
8 Referensgruppsmöte Dövas kultur och histo-
ria i skolan projekt
10 Brukarråd Arbetsförmedlingen 
10 Möte med Kulturutskottet 
18-20 UHs årsmöte, Stockholm
28 SPSMs samrådsmöte 

DECEMBER 
1-2 SDR styrelsemöte 
12 Möte med SVT



SDUF i världen
SDUF har ett nära samarbete med andra döva 
ungdomsorganis- ationer på både nordisk, europisk 
och global nivå. 

Dövas Nordens Ungdomsråd

DNUR är ett tillfälle där ungdomsförbunden från nordiska 
länder träffas och diskuterar saker som rör döva ungdomar i
Norden. Glenn Aaronsson och Alexandra Polivanchuk var 
representanter för SDUF.

    

                   European Union of the Deaf

       EUDY är en paraplyorganisation för döva och teck 
       enspråkiga ungdomsförbund i Europa. De jobbar  
       både med intressepolitik och läger för barn och   
       ungdomar från hela Europa. 

       Julia Velasquez i EUDY-styrelsen fram till GA juli  
       2016.

       15-16 juli hade EUDY sitt årsmöte i Leksand och  
       SDUF/Sverige som representerades av Kenneth   
       Sandberg.
   
       

   
   Erasmus+ är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete som 
   vi fick ett finaniseringsbidrag till EUDY ungdomsläger i Leksand. 



EU i Bryssel 

SDUF var med i en gruppresa som bestod av 16 personer till EU-parlamentarikern Helga Ste-
vens konferens “Flerspråkighet och lika rättigheter i EU - teckenspråkets roll” i svensk översätt 
från (Multilingualism and equal rights in the EU). Under denna historiska ögonblicken i konfe-
rensen presenterades 31 olika teckenspråk genom över 800 döva deltagarna och 145 tolkar från 
olika länder i Europa. Aldrig förr hade man arrangerat sådan konferens med fylld av olika språk 
i teckenspråk. 

Bild: Isabel Engwall

World Federation of the Deaf Youth Section

Även WFDYS jobbar både med intressepolitiska frågor samt 
erbjuder läger för barn från hela världen med en chans att 
möta nya vänner och skapa ett globalt kontaktnät. 

Vår SDUF representant - Laith Fathulla  satt med i styrelsen 
som generalsekreterare sedan WFDYS kongress 2015 i Turkiet. 



Ungas Dövas zons 
höjdpunkter 

Eftersom år 2016 var jubileumsåret för SDUF 50 år, valde vi att bjuda några f.d. ordförande 
under de 50 åren att skriva en kortare hälsning eller en krönika i varje nummer av SDUF:s 
Unga Sidor under hela året. Många skrev om sina minnen, från tiden i styrelsen, hur styrel-
semöten gick till, att handlingarna skickades ut per post innan, att det blev diskussioner så 
att någon argt gick ut, men kom alltid tillbaka. Man berättade också om minnen med läger, 
elevråd och andra aktiviteter där det förkommit en hel del vattenkrig, bus och andra händel-
ser. Att SDUF har betytt mycket för både dem och väldigt många andra ungdomar, både förr 
och idag, för deras person och ledarskap. 

Under år 2016, bytte man också namn från Unga Sidor till Unga Dövas Zon. 



Mitt första SDU:s styrelsemöte i Leksand (DT nr1, år 2016)

”På SDU:s årstämma var jag som ung och grön invald
till SDU:s styrelse år 1984. Efter årstämman fick jag ett tjockt brev hemsänt. 
Innehållet i brevet var en kallelse, dagordning och handlingar till mitt första 
SDU:s styrelsemöte. I samma brev fanns också en checklista på vad jag skulle 
komma ihåg att ta med på resan till första styrelsemötet i Leksand. Jag blev lite 
fundersam. Det var lite som om jag blev skickad till ungdomsläger. På check-
listan stod det att jag skulle packa ner tandborste, tandkräm, handduk, badla-
kan och sängkläder. Jag packade ner sakerna i väskan med allt det som stod på 
checklistan. Det blev ju en rejäl väska och ganska tung...”

(stycke från krönikan, nr 2 år 2016)

”En speciell händelse var vid ett nordiskt ungdomslger: Vid en samling hade vi ledare 
gömt vattenpistoler bakom ryggen och ungdomar satt på gräset utanför matsalen ”Röda 
Havet”. På ett gemensamt tecken drog vi igång och sprutade vatten på alla lägerdeltagare. 
Det blev än värre: hinkar, muggar, glas allt möjligt fylldes med vatten. Kriget flyttade in i 
Röda havet och vattenkriget var i full gång, papperskorgar fulla med vatten… nu började 
det bli blött inomhus. Vi ledare hade alla blivit ordentligt blöta. När vi trodde det var över 
kom brandslangen fram med fullt tryck inomhus! Ledarna gav upp och jag sa stopp! Alla 
slutade och alla som hade varit med var helt slutkörda. Vattnet i salen nådde 5 cm ovanpå 
golvytan och gardiner, fönster, möbler – allt var dyblött! Alla hjälptes att städa upp och 
torka. Ett jobb som tog flera timmar. Så tog lägret slut och deltagarna åkte hem. Jag var 
kvar och blev uppkallad till expeditionen på Västanvik. Jag tänkte att nu får jag mig en 
uppläxning. Först tyckte de att SDU skött sig bra och det inte varit inga problem alls, men 
vad hade vi gjort inne i Röda Havet? Jag var redo. Husmor på skolan var upprörd: varför 
hade vi flyttat på blomkrukorna – de stod inte på rätt plats, vad hade vi gjort? Jag bad om 
ursäkt. Sedan var det inget mer. Nu får de läsa det här, över 30 år senare, vad som egentli-
gen hände.”



projekt 
Vi ska med – händelser under året – 

Under första året har vi avvikit lite från den ursprungliga tidsplanen. Under tidens gång har vi 
bland annat insett att vi kan uppnå vissa mål tidigare än planerat samt att vissa mål inte behöver 
prioriteras lika högt som andra. Ett exempel är att hemsidan kommer att bli klar under första 
året och sedan användas för att inspirera och utbilda målgruppen under projektets gång. Fokus 
under den här tiden har främst legat på att få klart kunskapsbanken som kommer vara centrum 
för projektets kommande hemsida samt att nå vår målgrupp via bland annat sociala medier och 
föreläsningstillfällen. 

Under året har vi varit på plats och presenterat projektet, svarat på frågor och samlat underlag 
på följande tillfällen:

Vi har dessutom funnits på plats i Almedalen och arbetat med opinionsbildning samt deltagit på 
möten med bland annat Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsdepartementet. 

Projektet har under hela året hållit målgruppen informerad om vad som händer, främst via so-
ciala medier. Vi har märkt att engagemanget hos målgruppen inte är särskilt stor, vilket innebär 
att vi arbetar ännu hårdare och varierar med olika sätt de kan engagera sig. 

Barn och Ungdomsjour på Teckenspråk 

Vi har skrivit ihop klar ansökan som projektet har som mål att genom det här projektet starta upp 
och skapa en jourverksamhet som senare kan bedrivas i någon annans regi. Någon som harförut-
sättningar att skapa en stabil och långsiktig stödverksamhet.
Vi har länge arbetat med att skapa jourverksamhet som finns tillgänglig för alla unga döva
och hörselskadade, vi har då märkt att det finns en stor brist i det stöd som samhället erbjuder barn 
och unga. Det finns i dagsläget inget barn- och ungdomsjour som erbjuder stöd på teckenspråk 
utanför skolan eller ordinarie arbetstider. Målgruppen för projektet är de som kan tänkas ha behov 
av ett barn och ungdomsjour på teckenspråk. Vi har initialt riktat in oss på barn och unga mellan 
7 och 21 år. Ansökan skickas in till Arvsfonden som förhoppningsvis ger finansieringsstöd till ett 
treårigt projekt.

Vi i projektgruppen kompletterar varandra på ett bra sätt 
och har arbetet bra som ett team, dock kommer en om-
sättning av personal att ske. Projektet har anställt en ny 
projektledare då vår förra hade fått ett erbjudande.Trots 
denna förändring som skett har projektet fortskridit som 
vanligt. 

Ny projektledare: Ellinor Persson



Vill du resa och upptäcka världen, lära känna en annan kultur och samtidigt ge tillbaka till 
samhället?  SDUF har ett volontärprogram tillsammans med DDF (Dalarnas Dövas Fören-
ing) och Västanviks folkhögskola, där man erbjuder en kurs med 3 månaders praktik ut-
omlands mer info finner du här: http://sduf.se/verksamhet/projekt/. Där får du chansen att 
arbeta som volontär, jobba med internationella rättvisefrågor samt du får vara kreativ i ditt 
engagemang. 

AVSLUTADE PROJEKT

Ungdomsklubbslyftet

SDUF:s miniprojekt med 70 000 kr från egen kassa samt med stöd med 100 000 kr från vårt 
moderförbund Sveriges Dövas Riksförbund. Syftet med projektet är att få en närmare rela-
tion till ungdomsklubbarna samt stabilisera de befintliga klubbarna. Satsningen pågick under 
2014-2016 och finns nu inkluderat i SDUF:s fortsatta verksamhet och verksamhetsplan med 
många verktyg och förbättringar från projektet.

Internationellt volontärprogram



organisation
Lokala ungdomsorganisationer
DDU - Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
GTU - Göteborgs Teckenspråkiga Ung-
domsklubb
JTUF - Jönköpings Teckenspråkiga Ung-
domsförening
KUL - Kungsängsliljan
NU - Norrland Ungdomsklubb
SDUR - Stockholms Dövas Ungdomsråd
SKUR - Skånes Dövas Ungdomsråd
UF VIljan - Ungdomsföreningen Viljan
ÖDU - Örebro Dövas Ungdomsklubb

Ansluten organisation
Sveriges Dövas Riksförbund 

Medlemsorganisationer 
LSU
Sveriges Dövhistoriska Sällskap 
Nätverket för Barnkonventionen 
Riksteatern 
WFDYS
EUDY

Före förbundsstämman 
Förtroendevalda förbundsstyrelsen: 
Mia Modig förbundsordförande 
Erdem Akan vice ordförande
David Farkas Kassör 
Julia Velasquez
David Öhman
Glenn Aaronsson 
Johanna Mauritzson 

Valberedning: 
Jonny Dufvenberg 
Juni Sowell
Mimmi Granat
Isabella Hagnell

Revisorer:
Auktoriserad revisor: PWC Thomas Lind
Förtroendevald revisor: Gustav Wahlgren
Förtroende vald revisorssuppleant: Nicholas 
Winberg 

Lägergruppen:
David Öhman
Sofia Nilsson, adjungerad tjänsteman
Ellinor Persson
Johanna Lundström
Rebecca Jonsson 

Efter förbundsstämman 
Förtroendevalda förbundsstyrelsen: 
Laith Fathulla förbundsordförande
Stine Venseth vice ordförande 
Daniel Littorin kassör
Viktor Jäderlund 
Pernilla Nilsson t.o.m 13 juni 2017
Josefina Andersson t.o.m 13 juni 2017
Jonna Delvert t.o.m 9 februari 2017 

Valberedning:
Frej Fredman, sammankallande 
Florian Tirnovan
Isabella Hagnell
Leila Svetlov, suppleant 

Revisorer: 
Auktoriserad revisor: Deskjockeys Hanna Rex-
hammar
Förtroendevald revisor: Petra Eklund
Förtroendevald revisorssuppleant: Nicholas 
Winberg

Lägergruppen:
Daniel Littorin
Sofia Nilsson, adjungerad tjänsteman
Johan Robach
Juni Sowell
Johanna Lundström



organisation

Kansliet
Alexandra Polivanchuk, Generalsekretare fr.o.m 1 juli 2016
Sofia Nilsson, Verksamhetsansvarig
Tahir Mohammed, Ekonomiassistent
Anna Kain Wyatt, Generalsekretare t.o.m 1 mars 2016

Projektanställda
VI SKA MED arbetsmarknadsprojekt
Ellinor Persson, Projektledare fr.om. oktober 2016
Jennie Johanson, Kommunikatör
Teresia Lindberg, Medarbetare 
Alexandra Polivanchuk, Projektledare t.o.m 1 oktober 2016

Förbundsstyrelsen 2015-2016   Förbundsstyrelse 2016-2017

SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund

SDUF1966 @SDUF1966 Hemsida: www.sduf.se


