Verksamhetsplan 2017
för Sveriges Dövas Ungdomsförbund
ALLMÄNT
Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete
med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga
döva och hörselskadade medborgare ska bli medbestämmande i alla
samhällsnivåer.
Detta gör vi genom vårt intressepolitiska arbete kring tolktjänsten, utbildningsfrågor, arbetsmarknad, kulturfrågor och tillgänglighet. Vi fortsätter använda
vårt idéprogram där det intressepolitiska arbetet och den opinionsbildningen
vi bedriver konkretiseras. Vi kommer under året att fokusera på likvärdig
utbildning på teckenspråk samt på asylsökandeprocessen efter hösten 2015:s
flyktingkatastrof.
Annars fortsätter vi satsa på verksamhet för barn och ungdomar samt mer
ideella krafter kring den. Vi fokuserar på sociala frågor via vår projektansökan
om en teckenspråkig jour för barn och ungdomar.
Vårt arbete ska genomsyras av en intersektionell maktanalys där vi både tittar
på oss själva och andra.

INTRESSEPOLITISKT ARBETE
Det intressepolitiska handlingsprogrammet ska som förut vara i fokus, med
huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, tolktjänsten – både inom
arbetslivet och tolkning på universitetet samt i annan eftergymnasial
utbildning, skolfrågor och delaktighet. Allt vårt intressepolitiska arbete tar
avstamp i de olika FN-konventionerna och förbundets idéprogram.
Almedalen
Under sommaren 2017 bär det återigen av till Almedalen för tionde året i rad,
där vi som tidigare år ska fortsätta lobba för våra intressepolitiska frågor och
knyta kontakter.

Ungdomsklubbslyftet
Även om projektet ”Ungdomsklubbslyftet” är avslutat så kommer vi fortsätta
arbetet med att utveckla och stärka vårta ungdomsklubbars intressepolitiska
arbete på lokal nivå samt gemensamt med dem för att rekrytera fler
medlemmar och det kommer bli en självklar del av vår verksamhet, utöver att
fortsätta ge dem mallar och andra verktyg som stöd i deras arbete med sin
verksamhet. Vi kommer använda tillfället med träffar, såsom
ungdomsklubbskonferens, till att inspirera och aktivera våra medlemmar
intressepolitiskt.
Internationellt
Allt vårt intressepolitiska arbete grundar sig på 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). Vi kommer att finnas representerade i alla; via DNUR:s
rådsmöten, EUDY:s generalförsamling på Irland och WFDYS:s styrelsemöten
genom Laith Fathulla från Sverige.
Intressepolitiska arbetsgruppen
Vi har haft en vilande intressepolitisk arbetsgrupp som vi avser att sätta igång
med igen under året och fortsätta samla intresserade medlemmar från hela
landet som vill fokusera på en eller flera intressepolitiska frågor.
Samarbete med UH och DBU
Vi har fördjupat vårt samarbete med Unga Hörselskadade och Dövblind
Ungdom genom att bl a ha styrelsemöte samtidigt och på samma plats och
genom att gemensamt driva projektet Vi ska med. Projektet avslutas i slutet
av 2018. Vi avser att fortsätta samarbetet med Unga Hörselskadade och
Dövblind Ungdom på fler sätt både under tiden och efteråt.
OG-gruppen
Vi deltar kontinuerligt i Ordförandegruppens möten där vi jobbar tillsammans
med frågor om berör medlemmarna. Ett exempel är övervakningen av tolktjänstutredningen som vi följer tillsammans med de andra organisationerna
och SPSM-frågor.
Tolkfrågor
Det sker flera oroväckande utredningar och annat kring tolkfrågan som kan
påverka våra medlemmars möjligheter till full delaktighet i samhället. SDUF

fortsätter under året att bevaka frågan och skriva remissvar på utredningarna
tillsammans med andra organisationer.
SPSM och skolfrågor
Det har hänt mycket i SPSM-skolorna och frågan om tvåspråkighet under
2015-2016 och SDUF avser att fortsätta följa upp dem under 2017, genom att
b la undersöka möjligheten till anmälan till Barn- och elevombudsmannen.
Sociala frågor
Vi har skickat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden om att starta upp en
barn- och ungdomsjour på teckenspråk 2017, detta då vi upplever att det i
dagsläget inte finns någon självklar plats för teckenspråkiga unga att vända
sig till utanför skolans värld. En annan viktig och nära fråga är hur brister i
tvåspråkigheten och teckenspråket i undervisningen påverkar barnen och
ungdomarnas psykiska hälsa.
Asylsökandeprocessen
Under hösten 2015:s flyktingkatastrof har vi tillsammans med Sveriges Dövas
Riksförbund (SDR) tillsatt en samordnare som skapat samverkan mellan
Migrationsverket och organisationer samt gett stöd både till lokala ideella
krafter och till döva och hörselskadade asylsökande i deras process. Vi
kommer att fortsätta arbetet och följa upp under året.
Dövstudier
SDUF samarbetade med SDR i projektet Dövstudier till alla som pågick 20132015 med syftet att initiera, utveckla och erbjuda kunskaps- och
kompetensutveckling om Dövstudier till olika målgrupper och planera för ett
nationellt och permanent kursutbud. Efter projektet fortsätter vi arbetet med
att se till att Dövstudier ska finnas i SPSM-skolorna, både för elever och
personal och vi fortsätter att förvalta detta projekt tillsammans med SDR via
permanenta kurser på Västanviks folkhögskola och ABF.

SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATION
Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 sammanträden under året, två på
förbundskansliet och två hos ungdomklubbarnas hemtvist. Förutom dessa
möten så ska ledamöterna representera förbundet i de olika sammanhang
som styrelsen bedömer relevanta.
Arbetsutskottet har möten vid behov. De arbetar med att ta beslut kring det
löpande arbetet samt personalfrågor.

Arbetsgrupper ska ha minst 2 möten per år och däremellan arbeta aktivt med
de områden som de åtagit sig mellan möten och kallas till möte vid behov.
För styrelsen gäller det att representera förbundet i olika sammanhang.
Prioriterade representationer under 2017:












Ordförandegruppen
SDR:s förbundsstyrelse
SPSM:s nationella skolråd
Andra möten som rör SPSM
Möten som rör döva asylsökande
RGD/RGH:s möten
Tolkfrågor
Möten med myndigheter och andra beslutsfattare
DNUR
EUDY
WFDYS

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 kommer att se
över möjligheter till att genomföra läger tillsammans med samarbetspartners
för våra medlemmar, förutom att genomföra egna läger.
Vi avser att genomföra följande läger under 2017:






Språkresa för 14-17 år, USA
Nordiskt barnläger för 7-12 år, Finland
Europeiskt barnläger för 9-12 år Slovakien
Barnläger 7-12 år, Sverige
Världsjuniorsläger 13-17 år, Australien

Förening för stödmedlemmar
Det finns en stor efterfrågan av äldre medlemmar som har fyllt 31 och inte kan
vara medlem i SDUF mer, om att vi bildar en stödmedlemsförening.
Föreningen gör så att SDUF blir starkare och når ut till fler. Vi avser att fortsätta
med arbetet med föreningen under året.
Styrelsemöten och medlemskvällar med ungdomsklubbar
SDUF fortsätter under året som en del av Ungdomsklubbslyftet att ha 2 av 4
styrelsemöten hos ungdomsklubbar och delta med i deras medlemskvällar i
syfte att komma närmare våra medlemmar och lokala verksamheter. Vi vill

träffa våra medlemmar för att diskutera behov, utmaningar och idéer. Vi har
ambitionen att göra förbundet mer transparent för våra medlemmar.

KONFERENS- OCH KURSVERKSAMHET
Vi avser att genomföra följande konferenser och kurser under 2017:
 Elevråds- och styrelseutbildning i feb-mars på distans
 Ungdomsklubbkonferens i april i Jönköping
 Utbildning för lägerpersonal, i april-maj i Stockholm
 Nordiskt Ungdomsseminarium under våren i Finland
 Dövas Dag i september i Stockholm
 SDUF:s förbundsstämma i oktober i Örebro

PROJEKTVERKSAMHET
Arbetsmarknadsprojektet Vi ska med
SDUF har tillsammans med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom fått
projektstöd från Allmänna Arvsfonden till arbetsmarknadsprojektet Vi ska
med. Projektet handlar om att vi ska tas 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 kurser inom Fack och
LO.
Barn- och ungdomsjour på teckenspråk
SDUF har skickat in ansökan om projektstöd till detta projekt, som lägger fokus
på vilket behov av en teckenspråkig jour för barn och ungdomar i Sverige det
finns, då vi upplever att det i dagsläget inte finns någon självklar plats för
teckenspråkiga unga att vända sig till utanför skolans värld. Projektet ska
skapa en webbaserad jour baserade på ideella krafter och bli permanent
samt utbilda personal som ska jobba med jouren. Vi hoppas få finansiering
och möjlighet att dra igång projektet under 2017.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
Unga Dövas Zon i Dövas Tidning
SDUF har två sidor i varje nummer som ges ut sex 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
Vi kommer att använda oss av sociala medier så som Twitter, Facebook och
Youtube för att sprida information om vår organisation och vårt arbete. Fokus
i år kommer som förra året att vara att öka användandet av teckenspråk i
våra sociala medier.
SDUF:s 50-årsjubileumsbok
Under 2015-2016 har SDUF tillsammans med Charlotte Gustavsson och Urban
Mesch skrivit en viktig historisk dokumentation över SDUF:s tid som organisation
för döva ungdomar 1966-2016. Under 2017 kommer vi fortsätta sälja boken,
både via fysiska träffar och via hemsidan.
Kampanjfilmer
SDUF har gjort 2 av 4 kampanjfilmer och avser att slutföra de 2 sista under
året. Tanken med kampanjfilmerna är att visa att föreningsliv är roligt och
coolt.
Hemsida
Vår 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 samt fler och nya mallar
och verktyg som stöd till ungdomsklubbarna. Fokus under året, som förra året,
kommer att se till att öka andelen teckenspråk på vår hemsida.

