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vad händer i sduf?
27-29/4	 Utbildningshelg	för	SDUF:s	lägerledare,	Örebro	 	 	 23-24/5:	The	Forum	of	Equality	in	Culture,	Stockholm	
1/5	 	 Deadline	-	anmälan	till	Spelläger	13-17	år,	1-5	aug,	Malmö	 	 3/6:	SDR:s	förbundsmöte,	Linköping
4-6/5	 Stadskampen	med	DDU	som	värd,	Leksand/Borlänge	 	 3/6:	Lägergruppen-möte	+	kickoff	inför	sommaren,	Örebro		
11-13/5	 Styrelseutbildning	för	döva	ungdomar,	VV	fhs,	Leksand	 	 14-17/6:	Järvaveckan	med	projekt	VI	SKA	MED,	Stockholm	
16/5	 Skolturné.	BOUJT	&	SDUF	träffar	RGD/H-elever,	Örebro	 	 24-30	juni:	Barnläger	6-12	år,	VV	fhs,	Leksand	 			
19/5	 Projekt	BOUJTs	födelsedagsfest,	Dövas	Hus,	Stockholm	 	 1-5/7:	Almedalen,	Gotland

Guld och gröna skogar
De flesta föreställer  sig Norrland som ett kallt, mörkt, glesbygds-
ställe där många är arbetslösa och väljer flytta ifrån av anledningar 
som utbildning, jobb och sociala sammanhang. Vad finns det 
egentligen att göra häruppe tänker många, varför åka till en 
ödeplats där det bara verkar finnas stora renhjordar som käkar 
salt på vägarna och få nya människor att lära känna?

Jag, som hörfin döv, ung förälder och norrländska i blodet, vill 
berätta för er att det inte är bara skogar i Norrland, det finns även 
guld här. Här bor ungefär 12 % av Sveriges befolkning på en yta 
som är lite mer än halva landet, människor bor alltså mer eller 
mindre utspridda. Det bor så pass många döva och hörselskadade 
här, så förutom vår vackra natur finns det bland annat tre döva 
länsförbund, nio dövföreningar varav en är vilande, en döv 
ungdomsklubb och två idrottsföreningar.

Det finns många eldsjälar i Norrland särskilt veteraner, oj 
vad de besitter många erfarenheter de upplevt! Många av dem 
sitter med i någon styrelse, de går runt i väntan på att den yngre 
generationen ska ta över, det går långsamt och snart sitter de på 
övertid. De gör allt för att hålla det vid liv med syftet att de unga 
döva och hörselskadade ska fortsätta det de har byggt upp. 

Jag är imponerad och tacksam på en och samma gång att de 
inte ger upp dövrörelsen så lätt här i Norrland. Det är tack vare 
dem jag i dagsläget kan ha mitt hem där jag vill bo och utöver 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund sitta i styrelsen för Medelpads 
Dövas Förening och Idrottsklubben Virtus, för att vara en del 
av kampen för döva och hörselskadade men också bibehålla 
samhörigheten vi har genom att ha umgängestid ihop oavsett var 
man kommer ifrån.

Ända sedan jag födde mitt barn har det bidragit till ett annat 
perspektiv än det jag hade förut, man slutar ta saker för givet 

och inser att det är otroligt betydelsefullt att man engagerar sig 
oavsett på vilket sätt och hur mycket. Min barndom var lycklig 
tack vare att min familj kom i kontakt med dövvärlden som 
förvaltats av de nu idag äldre döva engagerade, utan den världen 
hade jag inte varit den jag är idag och därför ligger det varmt om 
mitt hjärta att andra barn och ungdomar ska få uppleva det utan 
att behöva flytta från den plats man vill bo på.  

Jag tror verkligen på att jag gör skillnad i mitt ideella arbete och 
att det förhoppningsvis kommer främja fler unga att stanna kvar. 
Det jobbiga är att detta kan jag inte fortsätta med exempelvis när 
mina äldre styrelsekollegor försvinner, för var är mina blivande 
jämnåriga styrelsekollegor eller medlemmar som engagerar sig 
genom att delta i aktiviteter man arrangerar i Norrland?

Därför vill jag säga, livet i Norrland består inte bara av vackra 
norrskensvyer och gubbar med lundhagsbyxor bärandes på en 
bössa. Föreningarna finns till för er, såväl norrlänningar som icke 
norrlänningar, där nya kontakter och idéer skapas, vi blir enade 
och kommer synas så mycket mer i Sverige. Din insats behövs 
alltid, vad man och hur mycket 
man än gör för dövrörelsen så är 
du viktig. 

Välkommen till Norrland där 
guld och gröna skogar finns, 
kanske blir just du min framtida 
kompanjon!

 

mikaela söderström  
 styrelseledamot

Kontakta oss
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden  138, 6 tr.
174 57  Sundbyberg 

kansli@sduf.se
www.sduf.se
Skype: tidsbokning via e-post

Stöd oss
SDUF bg: 5759-5647
Swish: 123 218 1477 

Bli medlem
www.sduf.se
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Är du spelintresserad? Ta chansen och anmäl dig till SDUF:s nya spän-
nande Spelläger i Spelens Hus i Malmö den 1-5 augusti för döva ungdomar 
13-17 år. På lägret ser spelintresserade döva ledare till att du får ett upp-
levelserikt och minnesvärt toppläger! Under lägret får du prova på dator-
spel, konsolspel, brädspel, arkadspel, nostalgiska retrospel, VR (Virtual 
Reality) och massor annat. Du får också bl.a. besöka E-sportcentrum och 
en speltillverkning där de gör nya spel. Man kommer även ha övriga ak-
tiviteter, t.ex. GoKart och andra utflykter. Mer spikat program kommer 
närmare lägret. Kostnad: 1500 kr, då ingår det boende, måltider och ak-
tiviteter. Resor: Alla tar sig på egen hand till och från centrala Malmö där 
lägret hålls. Deadline för anmälan: 1 maj 2018, via www.sduf.se – 
”Verksamhet” – ”Läger” – ”Anmälan”.

Spelläger i Spelens Hus för 13-17 år!Drama Camp 2018 genomfört!
Den 6-21 januari i norska Ål och 12-18 mars i Paris fick vi fem svenskar 

delta i det fantastiska dramalägret för döva ungdomar från nio europe-
iska länder. Vi lärde oss mycket om teater: t.ex. fysisk och mental träning, 
Signmime, Visual Vernacular och dans. Vi fick också tips om kroppshåll-
ning på scenen, som att andas och försöka ta det lugnt. Och vi fick även 
testa yoga. Föreläsarna var döva och kom från hela Europa: Dawn Jani 
Birley, Guiseppe Giuranna, Ramesh Meyyappan, Alexei Svetlov Rebecca 
Drammeh och Debbie Z. Rennie. Vi delades upp i sju grupper och fick 
arbeta vidare med en föreställning som vi visade i Oslo och Paris. När 
vi hade spelat klart föreställningen blev vi så stolta över oss själva, att vi 
klarade det! Kolla Facebook-sidan Sound becomes Visual – Drama Camp 
2018 och se filmerna därifrån.          Gruppledare Filip Skovin
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Ungdomsklubbarnas nya styrelser
Mars är en intensiv årsmötesmånad – även för SDUF:s anslutna 
ungdomsklubbar. Här presenterar vi vilka som sitter i de nya styrelserna 
för 2018-2019 och i vilka sociala kanaler du kan nå eller följa dem. SDUF 
önskar dem alla stort lycka till med det kommande verksamhetsåret med 
alla nya idéer, utmaningar och aktiviteter! 

Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)
Ordförande: Georgia Somaraki
Ledamöter: Julia Gezelius, Artur Kuczynski, Fadi Shoshara och Ehsan 
Salem
Facebook: Dalarnas Dövas Ungdomsklubb  
Instagram: ddu1964
Youtube: Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
Mail: dalarnadu@gmail.com

Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening (JTUF)
Ordförande: Stefan Karlsson
Ledamöter: Ida Svensson och Mirjam De Reuver
Facebook: Jönköpings teckenspråkiga ungdoms förening
Mail: JKPGTUF@gmail.com

Ungdomsföreningen Kungsängsliljan (KUL i Uppsala)
Ordförande: Sofia Ek
Ledamöter: Joakim Jonsson och Victor Jannerlid-Söderberg 
Facebook: KUL - Ungdomsföreningen Kungsängsliljan, Uppsala
Mail: uppsalakul@gmail.com

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)
Ordförande: Ellinor Persson
Ledamöter: Sofia Lindevall, David Öhman, Leila Svetlov, Martina Kvist, 
Therese Rangfeldt och Kalle Lemmouh
Facebook: SDUR – Stockholms Dövas Ungdomsråd 
Instagram: sdur08
Hemsida: www.sdur.se 
Mail: sdur@sdur.se

Ungdomsföreningen Viljan i Vänersborg (UF Viljan)
Ordförande: Rebecca Jonsson
Ledamöter: Hanna Valtonen, Lina Sillanpää och Ulf Hanson
Facebook: Ungdomsföreningen Viljan
Instagram: uf.viljan 
Mail: uf.viljan@gmail.com

Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)
Ordförande: Sammr El-Masri
Ledamöter: Filippa Hellöre, Fannie Borgman, Niclas Mauritzon och 
Kalle Lindgren
Facebook: Örebro Dövas Ungdomsklubb
Instagram: oduklubb 
Mail: info.oduk@gmail.com

Norrlands Ungdomsklubb (NU)
NU har i skrivande stund inte haft årsmöte än. 
Facebook: Norrlands Ungdomsklubb 
Mail: info@ungaviljor.se

Göteborgs Teckenspråkiga Ungdom (GTU)
GTU har i skrivande stund inte haft årsmöte än.
Facebook: GTU - Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Instagram: gtu_klubb
Hemsida: http://www.gtuklubb.se 
Mail: info@gtuklubb.se

Skånes Dövas Ungdomsråd - Vilande. 

SDUR:s årsmöte 16 mars.




