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ALLMÄNT 

 

2016 är ett jubileumsår för Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Vi 

firar 50 år och kommer att uppmärksamma detta på olika sätt 

under året. Vi kommer att blicka bakåt på vår historia, var har vi 

varit och vart är vi på väg? Vi kommer att titta på den kamp som 

tidigare medlemmar har fört och inspireras i vårt nuvarande 

intressepolitiska arbete.  Vi kommer att publicera en jubileumsbok 

och fira tillsammans med våra medlemmar och 

samarbetsorganisationer.  

 

2016 kommer vi stå värd/arrangör för EUDY Youth Camp, unga 

från hela Europa kommer till Sverige för sommarläger och EUDY:s 

årsmöte. 

 

Vi kommer att fokusera vårt intressepolitiska arbete utifrån det 

nya idéprogram som togs fram 2015. Fokus kommer som tidigare 

ligga på att döva och hörselskadade ska bli medbestämmande 

på alla samhällsnivåer. 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 har börjat 

gälla men förslaget kan förbättras och vi kommer därför till att 

fortsätta att stödja tisdagsauktionen.  

 

Under sommaren 2016 bär det av till Almedalen för nionde året i 

rad, där vi som tidigare år ska fortsätta lobba för våra 

intressepolitiska frågor och knyta kontakter med beslutsfattare 

och samarbetsorganisationer.  Även om projektet 

”Ungdomsklubbslyftet” är avslutat så kommer vi fortsätta arbetet 

med att utveckla och stärka vårta ungdomsklubbars 

intressepolitiska arbete på lokal nivå.  

 

Vår intressepolitiska arbetsgrupp kommer att fortsätta sitt arbete 

och samlar intresserade medlemmar från hela landet som vill 

fokusera på en eller flera intressepolitiska frågor.  

 

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). 

 

NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett intressepolitiskt 

nätverk för ungdomsorganisationer för personer med 

funktionsnedsättning. Vi kommer att fortsätta samarbetet med de 

andra organisationerna.  

 

 

 

SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATION: 

 

Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 sammanträden under året. 

Förutom dessa möten så ska ledamöterna representera 

förbundet i de olika sammanhang som styrelsen bedömer 

relevanta. 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. 

 

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.  

 

Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper: 

 

- Minst fyra sammanträden under året för förbundsstyrelsen 

- Sammanträden under året för arbetsutskottet vid behov 

- Minst två sammankomster under året för samtliga 

arbetsgrupper 

 

För styrelsen gäller det att representera förbundet i olika 

sammanhang.  

 

Prioriterade representationer under 2016: 

 

- Ordförandegruppen 

- SDR:s förbundsstyrelse 

- SPSM:s nationella skolråd 

- Andra möten som rör SPSM 

- 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 kommer att genomföra ett antal 

läger på egen hand och tillsammans med samarbetspartners för 

våra medlemmar. 

 

- EUDY-ungdomsläger i Leksand, Sverige (18-30 år) 

- Nordiskt ungdomsläger, Island (18-30 år) 

- Nordiskt juniorläger i Norge (13-17 år) 

- SDUF:s barnläger i Sverige (6-12 år) 

- SDUF:s ridläger 

- Juniorsläger i samverkan med SDI (13-17 år)  

- Språkresa till USA, (14-17 år) 

 

  



 

KONFERENS OCH KURSVERKSAMHET 

 

Vi avser att genomföra följande konferenser och kurser under 

2016; 

 

- SDUF:s förbundsstämma 

- Personalutbildning för lägerledare 

- Dövas Dag 

- Ungdomsklubbkonferens 

- Nordiskt Ungdomsseminarium 

- Elevrådsutbildning 

 

PROJEKTVERKSAMHET: 

 

Vi Ska Med 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund har tillsammans med Unga 

Hörselskadade och Dövblind Ungdom sökt finansiering för ett 

arbetsmarknadsprojekt. Vi hoppas på att få finansiering för detta 

och möjlighet att dra igång projektet till 2016.  

 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 

 

UNG Sidorna i Dövas Tidning  

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 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. Vi kommer använda utrymmet för att inspirera 

och aktivera våra medlemmar intressepolitiskt.  

 

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.  

 

WEBBSIDA 

Vår webbsida 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. 

 

DISKUSSIONSFORUM 

Vi kommer att skapa ett diskussionsforum på internet för 

ungdomsklubbar.  

 

 


