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                2015 närmar sig sitt slut och det har
           varit ett intensivt och spännande år för SDUF. Vi
    hade förbundsstämma i Umeå där tre nya personer valdes 
in som styrelsemedlemmar (Erdem Akan, Johanna Mauritzson 
och jag själv). Mia Modig valdes som ordförande i ett år till. En 
stor förändring är att vi ska ha förbundsstämma på hösten 
istället för våren som tidigare, med start 2016. 

Under sommaren hade vi våra populära läger. Vi vill tacka 
alla våra duktiga och peppade lägerledare. Ni är viktiga för 
våra barn och ungdomar! SDUF var också med i Almedalen 
och lobbade för rätten till hemvägledning för hörande familjer 
som fått döva barn. Andra viktiga intressepolitiska frågor har 
varit tvåspråkigheten i specialskolor och hur Sverige kan ta 
emot döva och hörselskadade flyktingar på ett bra sätt. Det har 
SDUF jobbat hårt med och jobbar med än. 

Andra uppskattade aktiviteter har varit Stadskampen som 
anordnades av NU (Norrlands Ungdomsklubb) och dess 
medlemmar vann kampen. Stort tack till NU som stod värd! 
Du är väl med och kämpar för din stad och ungdomsklubb 
nästa år? Vi hade också styrelseutbildning i september och 
det blev otroligt uppskattat med superbra föreläsare. Vi kör 
absolut en sådan helg igen. 

Året 2015 hade”Civil olydnad” som tema och det avslutades 
med en ungdomsklubbskonferens med samma tema. Vi hade 
inspirerande föreläsare som gav våra deltagare många nya 
idéer. Det ligger också rätt i tiden – då det hänt mycket under
året, som flytten av Kattungen och Risbergska gymnasiet, två-
språkighetsfrågan samt flyktingskrisen och ibland behövs det 
drastiska metoder som civil olydnad-aktioner för att synlig-
göra vilka problem som finns. Det är då vi kan lösa problemen. 

På projektfronten så rullar Ungdomsklubbslyftet på och som 
en del av projektet har SDUF haft styrelsemöten hos olika ung-

domsklubbar detta år: hos GTU i Göteborg, ÖDU i Örebro
och SDUR i Stockholm. Arbetsmarknadsprojektet som 
vi har tillsammans med DBU och UH har blivit beviljat av
Allmänna Arvsfonden och det är väldigt stort! Vi sätter 
igång projektet den 1 december 2015. Mer information om
projektet kommer i våra sociala medier. Och för att inte 
glömma Volontärprogrammet och Dövstudier i Västanviks 
folkhögskola, som SDUF varit med och bidragit till att det 
kunnat bli av under hösten 2015. Vi är stolta!  

En stor del av SDUF:s arbete görs av kansliet. Det har 
kommit nya tillskott i kansliet under 2015: en ny ungdoms-
konsulent/verksamhetsansvarig, en ny ekonomiassistent 
och så har vi haft en praktikant hos oss, med fokus på Barn- 
och ungdomsjour på teckenspråk.

Det har som sagt varit ett intensivt år och nu närmar vi oss 
2016 och det är inte vilket år som helst: SDUF fyller 50 år! 
SDUF bildades i Leksand den 23 april 1966 och första för-
bundsstämman hölls i Stockholms Dövas Förenings gamla 
lokal den 8 oktober 1966. Vi ska ha ungdomsklubbskonferens 
och förbundsstämma 2016 på just dessa platser och datum. 

Vi gör även en jubileumsbok om SDUF:s 50-åriga historia 
med Charlotte Gustavsson och Urban Mesch. Boken kommer 
att gå att köpa från och med januari 2017. 
Det finns en arbetsgrupp som nu jobbar 
hårt med att planera hur vi ska fira 50 år. 
Håll utkik efter information om firandet 
på vår Facebook och hemsida! 

Tack för ett händelserikt år med er alla 
och jag ser fram emot ett nytt och bra år 
med er 2016.

david öhman
ledamot i förbundsstyrelsen

Tack för ett bra och händelserikt år!

Ung fortsätter på nästa uppslag

Nr 7-8/2015 29



un
g

      Stadskampen!
SDUF har sju anslutna ungdomsklubbar. En av dem – Norr-

lands Ungdomsklubb (NU) arrangerade 2015 års Stadskampen 
som ägde rum i Härnösand. Deltagare från fyra olika städer 
(ÖDU - Örebro, SDUR - Stockholm, JTUF - Jönköping och så 
NU förstås) tävlade mot varandra i tre hejdundrande grenar: 
curling, Bubble football och Technichus. Hemmalaget NU 
kammade hem pokalen denna gång. Det finns en film från 
eventet på Facebook, sök på ”Stadskampen 2015”. Självklart 
har vi Stadskampen igen år 2016 – snart är det klart vilken 
ungdomsklubb som står värd och vilket datum. Vi ses där!    
Barn- och ungdomsjour

Snart är min praktik slut hos SDUF, jag har haft en riktigt 
rolig och lärorik tid här på kansliet. Min huvuduppgift hos 
SDUF har varit att jobba med projektet Barn- och ungdomsjour 
på teckenspråk. Målet är att starta upp en jour som jobbar med 
teckenspråkiga barn och ungdomar. Vi vill att en vuxen ska 
finnas som stöd för unga i funderingarna kring kroppen, sex, 
problem i skolan eller för de som upplever ensamhet eller våld. 
Eller för unga som helt enkelt behöver få prata med en vuxen 
som både kan teckenspråk och vet vad dövkultur är för något. 
Detta för att teckenspråkiga döva och hörselskadade barn och 
ungdomar inte ska behöva anpassa sig och förklara vad hen 
menar eftersom personen inte kan teckenspråk tillräckligt. Att 
inte behöva förklara hur det fungerar i dövvärlden, exempelvis 
att många känner varandra, hur skolan fungerar osv. 

Tack vare er hjälp med enkätundersökningen så har jag fått 
bra underlag för att visa att en sådan jour behövs! Underlaget, 
med bland annat resultatet från era svar, ska vi göra en fond-
ansökan med. För att starta upp en jour behövs pengar. Vi 
hoppas nu att få in pengar för att starta upp verksamheten. 
Vi återkommer med information och håller er uppdaterade om 
vad som händer i projektet. 

Har ni funderingar eller frågor, mejla gärna: kansli@sduf.se
           carolina ekström, praktikant hos sduf

Lägeranmälan är öppen
Lägeranmälan till sommarläger år 2016 är öppen! Mer infor-

mation om varje läger kommer efter jul. Men redan nu kan du 
anmäla dig! Gå in på www.sduf.se och klicka på ”Verksamhet” 
och sedan ”Läger”.  Sista anmälningsdag är 8 mars 2016.

Dessa läger finns sommar 2016: 

• Barnläger 26 juni-2 juli i Lillsved utanför Stockholm
• Ridläger 31 juli-6 aug i Alingsås
• Nordiskt juniorläger och nordiskt juniorseminarium
   4-13 juli i Norge
• Nordiskt ungdomsläger 25-31 juli på Island, 
• EUDY-juniorläger 19-26 juli i Norge 
• EUDY-ungdomslägret 8-14 juli i Leksand som SDUF har 
   fått äran att arrangera. 

Jobbansökan för lägerledare för dessa läger öppnas samtidigt 
och du som är mellan 18-30 år och teckenspråkig är varmt 
välkommen att ansöka hos oss. Deadline 8 mars 2016 och mer 
information finns på www.sduf.se.
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Styrelseutbildning på Barnens Ö 
Den 11-13 september åkte vi till vackra och natursköna Barn-

ens Ö, norr om Stockholm. Vi bodde precis nära vattnet och åt 
oss mätta och nöjda (vi hade egna döva duktiga kockar!).

Helgen var fantastisk och uppskattades av deltagarna. Många 
olika sorters deltagare kom; några från SDUF:s anslutna ung-
domsklubbar, några från andra döv-/teckenspråksorganisa-
tioner och några från elevråd. Alla lärde mycket från varandra!

Vi hade tre toppenföreläsare: Nicholas Winberg som gick 
genom grundligt hur en styrelse är uppbyggd och fungerar. 

Han gick också genom vad en kassör i elevråd eller styrelse gör. 
Parallellt med kassör-passet hade vi SDR:s ordförande Hanna 
Sejlitz, som gick genom hur en bra ordförande ska vara. Julia 
Kankkonen kom och berättade om Dövstudier – hur ska man 
ha med döv- och teckenspråksperspektivet i sitt ideella arbete? 
Det blev många frågor och bra diskussioner under alla föreläs-
ningarna.

STORT tack till alla som var med och vi ser fram emot vår 
nästa elevråds- och styrelseutbildning den 11-13 nov 2016! 

                                         förbundsstyrelsen 

I somras var två svenska deltagare med på lägret i Bad 
Malente, en by i norra Tyskland, ca två timmar norr om Ham-
burg. Vi hade väldigt roligt och det var första gången för dem 
att vara med i ett europeiskt läger. Det blev mycket lärorikt 
och de utvecklades i internationella tecken. Vi åkte bl.a. till ett 
tivoli i Hansa Park – det var det bästa vi gjorde under veckan! 
Massor av häftiga åkattraktioner! Vi åkte även kanot och lyss-
nade på intressanta föreläsningar och körde också lekar.

Syftet med lägret är att umgås med deltagare från olika delar 
i Europa, från Storbritannien till Georgien. Totalt 35 deltagare! 
Alla utvecklades mycket i internationella tecken.

Vid hemkomsten var vi alla väldigt trötta men jättenöjda efter 
ett superroligt läger! De båda svenska deltagarna VILL ÅKA PÅ 
LÄGER IGEN! Även ni borde följa med till nästa EUDY-läger!

ledaren bastian strannå rundberg  foto: eudy

God jul & Gott nytt år önskar SDUF er alla!

Childrens Camp i Tyskland – ett äventyr för livet!
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