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   DBU   Dövblind Ungdom 
   DHB   Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda  
      barn 
   DNUR   Dövas Nordiska Ungdomsråd  
   EUDY   European Union of the Deaf Youth 
   FSDB   Förbundet Sveriges Dövblinda 
   HRF   Hörselskadades Riksförbund 
   LSU   Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer  
   OG   Ordförandegruppen (består av förbundsordföranden  
      och tjänstemän från Barnplantorna, DBU, DHB, FSDB,   
      HRF, SDR, SDUF och UH) 
   RGD/RGH  Riksgymnasiet för döva/Riksgymnasiet för hörselskadade  
   SDI   Svenska Dövidrottsförbundet 
   SDR    Sveriges Dövas Riksförbund  
   SPSM   Specialpedagogiska skolmyndigheten 
   UH   Unga Hörselskadade  
   WFDYS  World Federation of the Deaf Youth Section  

Förkortningar
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2017 är ett speciellt år som är värt att titta 
tillbaka på då och då och påminna oss själva 
om vår gemensamma kamp och anledning till 
vår existens.  

Vi inledde året med att skicka ett öppet brev 
till Utbildningsdepartementet för att trycka 
på döv- och teckenspråkskompetensen 
hos den nya generaldirektören för SPSM. 
Till sist blev det Fredrik Malmberg, före 
detta Barnombudsmannen, som själv 
hade kritiserat myndigheten via en av 
Barnombudsmannens rapporter i 2016 om 
bristande teckenspråksmiljöer. Han är nu en av 
våra närmaste allierade som jobbar aktivt med 
frågan.  

Två av årets största händelser var terrordådet 
på Drottninggatan i Stockholm och vittnesmål 
om kränkningar och sexuella trakasserier 
under kampanjen #metoo och #BYSS. Det som 
slog mig hårt var att döva och hörselskadade 
var bland dem som drabbades värst.  

I samband med terrorattacken agerade vi 
snabbt tillsammans med andra organisationer 
genom att skicka ett öppet brev till berörda 
myndigheter angående utestängning av vår 
målgrupp under rapporteringen av attacken, 
även om vi verkligen uppskattade när många 
visade medmänsklighet, omtanke och 
handlingskraft som rådde då.  

634 döva, hörselskadade och dövblinda 
kvinnor och icke-binära gick under uppropet 
#slådövörattill (#BYSS) efter att de hade fått nog 
av tystnadskulturen, vilket fick mig att tänka på 
hur vi män behandlar dessa personer. Det har 
pågått så länge att det har normaliserats, vilket 
gör det ännu viktigare att vi jobbar aktivt mot 
dessa normer. Sådana normer är inte acceptabla 

i ett ungdomsförbund som företräder döva barn 
och ungdomar och vi tar ett starkt avstånd från 
alla former av trakasserier.  

Förutom vår viktiga och uppskattade ordinarie 
läger- och konferensverksamhet samt intresse-
politiska arbete så har vi har deltagit i SDRs 
kongress för första gången som ombud 
med rösträtt. Dessutom har vi genomfört ett 
Dövstudiersläger för juniorer för första gången, 
för att våra unga medlemmar skulle få lära känna 
sin dövidentitet, historia och kultur bättre, då det 
inte ges på skoltid. Det är ett sätt att skapa trygga 
platser för döva unga. 

Ofta påpekas det att resultat är en viktig faktor 
i ideellt engagemang. Men om vi tittar på hela 
året som gått så är det eldsjälar och investering 
av tid och energi på något som man tror på, 
som är viktigare än att endast mäta resultat. 
Därför är jag mycket stolt över de insatser som 
vi i förbundsstyrelsen har gjort tillsammans 
med förbundskansliet, projektanställda, 
arbetsgrupper, ungdomsklubbar, medlemmar, 
samarbetspartners och andra viktiga aktörer. 
Utan er skulle vi inte kommit så här långt. Nu 
fortsätter vi vår resa med erfarenheter vi samlat 
under 2017 och som du kan läsa om här i denna 
verksamhetsberättelse, och går vidare med nya 
utmaningar mot åren som kommer!

Inledning 

Förbundsordförande
Laith Fathulla
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Organisation
Före förbundsstämman

Förbundsstyrelse

Ordförande: Laith Fathulla
Vice ordförande: Stine Venseth
Ekonomiansvarig: Daniel Littorin
Styrelseledamot: Viktor Jäderlund
Styrelseledamot: Pernilla Nilsson
Styrelseledamot: Josefina Andersson
Styrelseledamot: Jonna Delvert

Valberedning

Sammankallare: Frej Fredman
Ledamot: Isabella Hagnell
Ledamot: Florian Tirnovan
Suppleant: Leila Svetlov

Lägergruppen

Daniel Littorin, från förbundsstyrelsen
Johanna Lundström
Johan Robach
Juni Sowell
Jonna Delvert

Revisorer

Auktoriserad revisor: Hanna Rexhammar, Deskjockeys Revision KB
Förtroendevald revisor: Petra Eklund
Förtroendevald revisorssuppleant: Nicholas Winberg
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Efter förbundsstämman

Förbundsstyrelse

Valberedning

Sammankallare: Frej Fredman
Ledamot: Florian Tirnovan
Ledamot: Leila Svetlov
Suppleant: Glenn Aronsson

Lägergruppen

Stine Venseth, från förbundsstyrelsen
Jonna Delvert
Johan Robach
Glenn Aronsson 
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard

Organisation

Revisorer

Auktoriserad revisor: Hanna
Rexhammar, Deskjockeys Revision KB
Förtroendevald revisor: Petra Eklund
Förtroendevald revisorssuppleant:
Nicholas Winberg

Förbundsordförande 
Laith Fathulla

Vice ordförande
Stine Venseth

Ekonomiansvarig
Daniel Littorin

Styrelseledamot
Viktor Jäderlund

Styrelseledamot
Nora Duggan

Styrelseledamot
Jonna Sjögren

Styrelseledamot
Mikaela Söderström
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Generalsekreterare
Alexandra Polivanchuk

 Verksamhetsansvarig
Sofia Nilsson

 Ekonomi adminstratör
Tahir Mohammed

Förbundskansli

Organisation

Projektledare
Ellinor Persson

Kommunikatör 
Jennie Johansson

Projektmedarbetare
Teresia Lindberg

Projektledare 
Carolina Ekström

Volontäransvarig 
Jiin Najar 

Webbansvarig 
Olivia Renner Balkstam

Projektet VI SKA MED

Projektet Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk
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Ungdomsklubbar och medlemmar

Organisation

SDUF hade under 2017 totalt 931 medlemmar 
i åldern 6-30 år fördelade på 9 anslutna, lokala 
ungdomsklubbar runt om i Sverige:

Norrlands Ungdomsklubb 
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening
Kungsängsliljan (Uppsala)
Stockholm Dövas Ungdomsråd
Ungdomsföreningen Viljan (Vänersborg)
Örebro Dövas Ungdomsklubb
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
Skånes Dövas Ungdomsråd (vilande)

Hos oss står alltid barnrättsperspektivet i centrum. Sveriges Dövas Ungdomsförbunds 
grundvärderingar är: 

- Allt vårt arbete utgår från principen om alla människors lika och okränkbara värde. 

- Vi tror på ett samhälle där alla får samma möjligheter oavsett funktionalitet, ålder, sexuell  
läggning, könsidentitet, etnicitet, kön, religion eller annan trosövertygelse. 

- Vi utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket betyder att vi ser på makt och hur olika  
maktordningar samvarierar och förstärker varandra. 

- Vi vilar på en demokratisk grund och arbetar för att alla döva och hörselskadade barn och 
ungdomar ska ha lika möjligheter att påverka verksamhet och därigenom sin egen fritid och 
samtid. 

- Vår ståndpunkt är att döva och hörselskadade barn och unga tillhör en språklig och kulturell 
minoritet och utifrån den ståndpunkten kommer vi fortsätta att sträva efter att döva och  
hörselskadade barn och ungdomar får samma möjligheter som alla andra ute i samhället. 

- Vi arbetar tillsammans med den övriga funkisrörelsen med fokus på visuell tillgänglighet och 
full delaktighet i samhället. Vi möter liknande erfarenheter i olika former av diskriminering och 
förtryck.

SDUF:s grundvärderingar
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11–12 februari, Leksand
20–21 april i Jönköping
1–3 september i Stockholm
3–4 november i Stockholm

Organisation

Sociala medier

17 mars 2017, Örebro
5-7 maj 2017, utbildningshelg för lägerledare  
tillsammans med UH och DBU i UH:s kansli, 
Stockholm
30 september 2017, Örebro 
25 november 2017, Örebro

Styrelsemöten under 2017

Lägergruppsmöten under 2017

SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund

sduf1966

sduf1966

Barn- och Ungdomjour på Teckenspråk

Projekt - VI SKA MED

barnoungdomsjourpateckensprak

projektviskamed

projektviskamed

boujt2017

Gilla och följ oss!

Organisation
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WFDYS Junior Camp i Australien

Nu har veckan ”down under” nått sitt slut. Den 6th WFDYS Junior Camp på Phillip Island, 
Australien 11-17 april 2017 var ett unikt tillfälle för 23 länder att samlas på en exotisk ö för att 
få nya världsvänner, lära sig om mänskliga rättigheter, träna Gracie Jiu Jitsu samt göra en massa 
svinroliga saker. Jag är mycket glad och stolt att Edvin följde med som vår enda deltagare från 
Sverige och jag hoppas verkligen att fler svenska deltagare hakar på vid nästa världsläger i Buenos 
Aires, Argentina april 2018. Jag vill härmed rikta ett stort tack (thank you!) till Deaf Youth Australia, 
WFDYS - World Federation of the Deaf Youth Section samt organisationsgruppen WFDYS Junior 
Camp 2017 för ett otroligt roligt och välorganiserat läger!

/Gruppledare Albert Boklund

Läger-och kursverksamhet
Engagera dig!

En första Engagera Dig!-kurs någonsin genomfördes i Västanviks folkhögskola under två helger 
januari och april 2017 i samarbete mellan SDUF, SDR, SDI och Västanviks folkhögskola. Deltagarna 
fick lära sig om och få värdefulla verktyg i t ex genusfrågor, hur man inkluderar nyanlända i 
verksamheten, hur man får fler att engagera sig och mycket mer som de tog med sig hem för 
fortsatt arbete och engagemang i olika sammanhang och/eller föreningsliv.
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Läger-och kursverksamhet

SDUF hade sin årliga ungdomsklubbskonferens 
den 21-23 april i vackra Jönköping där vi höll 
till i Vätterbygdens Dövas Förenings lokal med 
fantastisk utsikt över Vättern och fantastisk 
stämning med ungdomar från hela Sverige. 

Helgen var värdefull på flera sätt; att SDUF fick 
tillfälle att samla alla sina ungdomsklubbar 
på ett och samma ställe (det andra tillfället 
under året är förbundsstämman på hösten), att 
ombuden från ungdomsklubbarna fick träffas, 
utbyta erfarenheter och lära sig mer om hur man 
kan stärka ens ungdomsklubb, och sist men inte 
minst så fick vi se mer av “döv-Sverige” genom 
att få besöka VDF:s lokal.

Med temat #Tillsammansärvistarka! fick 
ombuden information om SDUF:s verksamhet 
och diskutera om hur SDUF ska arbeta framöver. 
En av de viktigare frågorna var vad SDUF tyckte 

och skulle rösta inför SDR:s kongress juni 2017. 

Vi bjöd in Rebecca Jonsson och Isabel Engwall 
som föreläste om “Vems ansvar?” - där de tog 
upp hur man arbetar med intressepolitiska 
frågor som rör döva barn och ungdomar. På 
slutet fick ungdomsklubbarna gå igenom på 
detaljnivå hur man kan marknadsföra och ordna 
en bra aktivitet, kanske tillsammans med andra 
ungdomsklubbar? Med bra och spännande 
aktiviteter lockar man fler medlemmar och då 
växer ungdomsklubben.

SDUF såg snabbt efteråt att många ungdoms-
klubbar var motiverade och hade eller skulle 
genomföra större gemensamma aktiviteter. 
Spännande!

Tillsammans är vi starka!

Ungdomsklubbskonferens #Tillsammansärvistarka!
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Språkresa till Washington D.C, USA

Den 3 juli tidigt på morgonen träffades vi på 
Arlanda, två ledare och sju svenska deltagare 
som skulle få åka på en språkresa till Washington 
DC i USA.

Efter flera timmars flygning kom vi äntligen 
fram till Gallaudet University, där vi skulle bo i 
10 dagar. Den 4 juli fick vi chansen att fira USAs 
nationaldag och se fyrverkerierna vid National 
Mall, det var väldigt vackert! 

Följande dag skulle lägret sättas igång, 
sammanlagt 80 ungdomar från hela USA 
anlände till Gallaudet och skulle delta i 
Summer Youth Camps i en vecka. Vi fick gå på 
föreläsningar, se på teater och delta i olika roliga 
aktiviteter. Även gå på en rundtur i Washington 
DC, åka till Six Flags och Rehoboth Beach. Vi 
fick chansen att träffa Gallaudets rektor, Bobbi, 
Gallaudets första döva kvinnliga rektor. Det var 

en stor ära att få träffa henne! Det var en rolig och 
lärorik vecka för deltagarna, de fick chansen att 
lära sig amerikanskt teckenspråk och bekanta sig 
med amerikansk kultur och även få nya vänner. 

Resan avslutades i New York City, där vi hann 
med mycket shopping i Soho, åka upp till Empire 
State Building, se WTC Memorial och gå runt i 
Central Park och Times Square. Nu började lägret 
gå mot sitt slut, de två veckorna i USA hade gått 
väldigt fort! Vi ledare hoppas att deltagarna har 
lärt sig mycket och fått minnen för livet! Tack för 
allt!

/Ledarna Anna Polivanchuk och Josefine 
Backlund

Läger-och kursverksamhet
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EUDY Children Camp i Slovakien

Årets EUDY Children Camp skedde i Prasnik, Drubava i Slovakien den 8-15 Juli, med tre deltagare 
och en ledare. Vi bodde på en mysig lägerplats som enbart vi hade tillgång till, med två små 
pooler, beachvolleybollplan och en liten fotbollsplan. Veckan var intensiv och bjöd på olika 
föreläsningar/workshops som handlade bland annat om dövidentitet, mänskliga rättigheter för 
barn, jämställdhet med mera, och andra roliga aktiviteter. 

Vi fick träffa andra barn från hela Europa (hela 22 länder var med!) och deltagarna var snabba 
med att lära sig internationella tecken, vilket var kul att se. Vi fick även finbesök av barnkändisen 
Danny Murphy som är bara 14 år gammal (!) och är känd för sina humoristiska videor som han 
redigerat själv. Alla barnen fick se en inblick av hans liv samt prova lite på skådespeleri, filmning och 
redigering. Det var väldigt uppskattat och roligt att få träffa någon som inspirerar oss så mycket!

Veckan bjöd också på med roliga aktiviteter där vi fick åka till djurparken och se alla djuren, bada 
i Water Park, besöka bondgården och en del tävlingar och lekar på lägerplatsen där man skulle 
samla poäng under hela veckan med sitt lag. Vi hade kulturkväll, en kväll där alla fick bjuda på sitt 
hemlands mat och annat gott. Det var mycket plockmat och godis så vi blev riktigt proppmätta! En 
del klädde upp sig eller hade lite fakta om sitt land. Det var roligt att få ta del av varandras kulturer 
och vi bjöd självklart lite på Marabouchoklad och inte minst kaviar, som många inte riktigt tyckte 
om! För att sammanfatta allt, så var vi riktigt trötta efter en rolig men hektisk vecka! Vi har lärt oss 
så mycket och ser fram emot för nästa läger! Tack SDUF!

/Gruppledare Sofia Lindevall

Läger-och kursverksamhet
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Den 10 juli 2017 åkte sex härliga och längtansfulla tjejer från Sverige tillsammans med två 
pigga och glädjefyllda ledare till Virrat, Finland för att delta i Nordiskt Barnläger, arrangerat av 
ungdomssektionen under Finlands Dövas Förbund (FAD). På plats träffade vi tio barn från Finland 
och tre från Norge. I en vecka fylld med aktiviteter, klättring, bowling, grillning, besök till nöjesfältet 
PowerPark och kanot och så fick varje nordiskt land vara värd för en kväll med olika aktiviteter. 
Under vår svenska kväll bjöd vi på teater från viktiga händelser i svensk historia: vikingatiden, 
Bamse och flyktingkrisen 2015. Vi svenska ledare bjöd också på humor som fick barnen att skratta 
oändligt och upprepade gånger imiterade de oss. Självklart kunde man inte undvika det goda 
svenska godiset men det var de flesta medvetna om. Vi har för det mesta av tiden badat, bastat 
och kommit med många historier. Till sist åkte alla hem den 16 juli och var mycket belåtna. Om två 
år, dvs 2019, står Norge som arrangör för nästa nordiska barnläger och det ser våra svenska barn 
redan fram emot!

/Ledarna Laith Fathulla och Josephine 
Kirkegaard

Läger-och kursverksamhet

Stadskampen 2017 med SDUR

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) arrangerade Stadskampen 2017 i Oxelösund – i Boda 
Borg, där man fick i olika rum lösa olika kluriga eller fysiska utmaningar för att komma vidare 
och få poäng. Fem ungdomsklubbar deltog, och den vinnande ungdomsklubben blev Örebros 
Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)! 

Grattis!

Nordiskt Barnläger i Finland
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Barnläger i Herrfallet

Läger-och kursverksamhet

Årets barnläger för 6-12 åringar var i Herrfallet utanför Arboga. Lägerplatsen var mysig och 
skogsrik med egen sjö. Vi bodde i gula stugor och var oftast ute hela dagarna och kvällarna. Vi 
har hunnit med bland annat korvgrillning, lärt oss baka egna tårtor, badat slut på oss själva och 
besökt Kolmården. Vi såg trötta lejon, björnar som lekte med varandra och en älgko som hade 
gips. En gång var vi och besökte Glass & Berså utanför Arboga som gör sjukt god glass. Ett sådant 
ställe kan vi varmt rekommendera! Vi gjorde en utflykt till Leos Lekland i Eskilstuna för att busa 
loss för att sedan ha en glasspaus. Mums! Det fick också vara lov ett hederligt (om det var det?) 
vattenkrig vid stranden med SDUFs ordförande Laith Foad Fathulla, som var på besök. Nästan 
varje kväll när vi orkade så lyssnade vi till spännande sagor. Lägret avslutades med teater med 
föräldrar som publik! Stort tack till alla barn och all personal för ett toppenläger!

/Föreståndare Rebecca Jonsson

Dövstudiersläger för juniorer

Tack deltagarna Mindie, Oliwia, Filippa, Momo, 
Rebekka och Alva med föreläsarna/ledarna 
Kristoffer och Johanna för ett fantastiskt första 
Dövstudiersläger för juniorer på Västanviks 
folkhögskola! Ett inslag om vad de gjorde kom 
med i Lilla Aktuellt Teckenspråk.
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Varje år åker SDUF till politikveckan Almedalen 
på Gotland där vi lobbar för döva och 
hörselskadade barn och ungdomars rättigheter 
och detta år var inget undantag!  

Almedalstruppen bestod av förbunds-
ordförande Laith Fathulla tillsammans med 
medlemmarna Nora Duggan och Rebecca 
Jonsson samt Ellinor Persson, Jennie Elf och 
Carolina Ekström från vårt projekt VI SKA MED 
och det då nybildade projektet Barn- och 
Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT). Vi åkte 
tillsammans med vårt moderförbund SDR. 

Temat var ”Svenskt teckenspråk = nyckel” som 
vi hade gemensamt med SDR och syftet var att 
satsa på att förstärka svenskt teckenspråk som 
ska likställas med andra minoritetsspråk och 
samtidigt upplyste vi problematiken med att 
inte få tillgång till sitt eget språk vid tidig ålder, 
dvs. en bra start i livet.  Under dessa dagar deltog 
vi  i massor seminarier med fokus på barn- och 
ungdomsperspektiv och några seminarier med 
döv- och teckenspråksperspektiv.  Vi hann 
även med att hålla ett seminarium om svenska 
teckenspråkets status idag. 

Laith, tillsammans med Tobias Palmqvist från 
SDR, deltog i några möten med tjänstepersoner 
och politiker bl.a. Helen Öberg, statssekreterare 
hos utbildningsministern och Lena Hallen-
gren, ordförande i utbildningsutskottet, där 
de lyfte några återkommande problem som 
hos hörselrehabilitering som ofta ignorerar 
tvåspråkighetsperspektivet, lokalförändringar, 
speciallärarbehörighetskrav som är onödigt för 
oss och formuleringen i skollagen som drabbar 
ensidiga döva eller dem ”som talar bra”, där det 
behöver bytas från behovsperspektiv till nytto- 
och rättighetsperspektiv. 

De träffade även Karin Flyckt, nationell 
samordnare för funktionshinderfrågor i 
Socialstyrelsen, där de lyfte fram mycket 
om barnens rätt till teckenspråk, språklig 
deprivation, vikten av att utöka TUFF-
verksamheten och hemvägledning 
(teckenspråkspedagoger), inrätta bra riktlinjer 
inom hörselvården och hur skadligt det är med 
integrering/inkluderingstankande. 

Nora och Rebecca träffade personer från 
olika organisationer och politiska partier, och 
lyfte upp bl.a. skolfrågor, döva flyktingarnas 
rättigheter och barnens psykiska ohälsa. De 
lyckades bland annat greppa tag om Åsa 
Regnér och hade en kort dialog med henne om 
hur viktigt det är med en bra start i livet för döva 
och hörselskadade barn, för om de inte får det 
så skadas deras psykiska hälsa mycket allvarligt. 
Vi tillade också om att integrering inom skolan 
bidrar också till psykisk ohälsa för döva och 
hörselskadade. Vi föreslog om en kartläggning 
av dessa barn och ungdomar som har varit 
så svårt för oss att ordna själva på grund av 
sekretessen. Sen passade vi på att fråga henne 
om arbetslivstolkning som hon sedan svarade 
på att hon tyvärr inte prioriterade denna fråga 
på grund av andra områden och också var det 
en ekonomisk fråga. 

Dövungdomspolitik
Politikveckan i Almedalen 



16      Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Skrivelser och uttalanden

Dövungdomspolitik

16 januari Öppet brev till Utbildnings-
departementet och SPSM 
Angående regeringens utlysningssida om 
en ny generaldirektör till SPSM

28 februari - Pressmeddelande 
Tillkännagivande om beviljat projektstöd för 
att starta ett treårigt barn– och ungdomsjour 
på teckenspråk. 

27 mars – Debattartikel i Aftonbladet Debatt 
Åsikt 
Vem ska företräda oss – om vi inte kan? 
Gemensamt med 15 andra organisationer. 

11 april - Uttalande 
Allvarliga brister på information i kris drabbar 
döva och teckenspråkiga hårt! 
Gemensamt med SDR och 10 andra 
organisationer. 

13 juni – Öppet brev till SVT 
Öppet brev till SVT om programmet 
Ninjaman 
Angående om programmet Ninjaman 
och uppmärksammat audismen i deras 
produktion. 
Gemensamt med Riksteaterns Tyst Teater. 

21 september – Uttalande 
En välkommen satsning på tolk i arbetslivet. 
Gemensamt med SDR

18 oktober – Uttalande 
Vi tycker att detta är ett solklart fall av 
diskriminering 
Gemensamt med UH och DBU

6 november – Debattartikel i Dagens Samhälle 
Debatt 
STOPP! Tusentals människors liv slås sönder 
Via NUFT – Nätverket Unga för Tillgänglighet 
med Lika Unika Federationen och Funktionsrätt 
Sverige! 

10 november – Debattartikel i NA Åsikt 
Låt oss skapa Sveriges bästa skola tillsammans!
Gemensamt med andra aktörer. 
  
11 november 2017 – Uttalande från förbunds-
stämman 
SVT har tilldelats SDUF:s pris Årets Handbojor med 
motivering till sin fortsatta brist på tillgänglighet 
och bidragande till utanförskap för tiotusentals 
döva och hörselskadade enbart för den egna 
ekonomiska vinningen.

13 november – Debattartikel i Metro Debatt 
Skolan och psykiatrin sviker barn med 
hörselnedsättningar. 
Gemensamt med Barn- och Ungdomsjour på 
teckenspråk 

Sveriges Dövas Riksförbund
Unga Höselskadade
Hörselskadades Riksförbund
Dövblind Ungdom
Sveriges Dövhistoriska Sällskap
Sverok
Arbetarnas Bildningsförbund
Riksteatern Tyst Teater
Unizon
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn
och barn med språkstörning

Samarbetsförbund
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Representationer
JANUARI
20: Skolturné Tullängsgymnasiet och 
Rudbecksgymnaiset, Örebro

23: Skolturné Manillaskolan, Stockholm

25: PSFunk:s konferens: Delaktighet och 
yttrandefrihet med ett ungdomsperspektiv, 
Stockholm

FEBRUARI
1: Skolturné Kannebäcksskolan, Göteborg

8: Skolturné DUKiS, Stockholm

13: Skolturné Västanvik folkhögskola, Leksand

15: Skolturné Östervångsskolan, Lund

17: Presentation av projektet Teckenspråkig 
ung i kyrkan, Uppsala

25: Jönköpings Teckenspråkiga 
Ungdomsförenings (JTUF) årsmöte, Jönköping

27: Skolturné Kålgårdsskolan, Jönköping

MARS
1: Regionalt intresseråd om SPSM skolor, 
Malmö

3: SDR:s styrelsemöte, Uppsala

7: Skolturné Alviksskolan, Stockholm

9: Möte med SVT Teckenspråk, Stockholm

13: Skolturné Kristinaskolan, Härnösand

15: Dalarnas Dövas Ungdomsklubbs (DDU) 
årsmöte, Västanviks folkhögskola, Leksand

17: Stockholms Dövas Ungdomsråds (SDUR) 

årsmöte, Stockholm
24-25: DNUR-möte, Helsingfors, Finland

25-26: Nordiskt Ungdomsseminarium 
Recipes for the Success, Helsingfors, Finland

APRIL
1: Stadskampen, Oxelösund

4: Ungdomsföreningen Viljans (UF Viljan) 
årsmöte, Vänersborg

9: Kärleksmanifestation, Stockholm

21-23: Ungdomsklubbskonferens 
#Tillsammansärvistarka!, Jönköping

MAJ
5-7: Lägerledarutbildningshelg tillsammans 
med DBU och UH, Stockholm

18: Avtackning av SPSM:s generaldirektör i 
SPSM:s lokaler, Stockholm

JUNI
1: Sveriges Dövas Pensionärsförbunds (SDP) 
förbundsstämma, Örebro

2-3: EUDY:s General Assembly. Dublin, Irland

16: SDR:s utställningsmässa i Scandic Star, 
Stockholm

16-18: SDR:s kongress i Scandic Star, 
Stockholm

16-18: EUDY:s ledarträff i Bratislava, Slovakien

JULI
2-6: Politikveckan i Almedalen, Visby, Gotland

29: SDUF:s Barnläger i Herrfallet, Arboga
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AUGUSTI
5: Prideparaden, Stockholm

7: European Deaf Students’ Unions (EDSU) 
seminarium. Köpenhamn, Danmark 

8: European Deaf Students’ Unions (EDSU) 
årsmöte, Köpenhamn, Danmark

23: Möte med Arbetsmarknads-
departementet om tolktjänst i arbetslivet, 
Stockholm

SEPTEMBER
7: Samarbetsmöte med Riksteatern Tyst 
Teater och SDR, Stockholm

12: Örebro Dövas Ungdomsklubbs (ÖDU) 
50-årsjubileum, Örebro

16: Presentation av Scenkonstmuseet, 
Stockholm

19: SPSM:s skolträff i Östervångsskolan, Lund

22-23: Dövas Dag, Jönköping

OKTOBER
7: European Deaf Youth Capitals (EDYC) Expo, 
Stockholm

14: Dövhistoriskt seminarium och Sveriges 
Dövhistoriska Sällskapets (SDHS) årsmöte, 
Örebro

20-21: DNUR-möte, Stockholm

23: LSU Forum: Hållbart engagemang och 
ledarskap, Stockholm

30: Möte med gymnasieminister Anna 
Ekström, hennes politiskt sakkunnige och en 
tjänsteman från utbildningsdepartementet, 

Stockholm

30-31: Dövstudiersläger för juniorer, 
Västanviks folkhögskola, Leksand

NOVEMBER
3: Möte med Kerstin Evelius, nationell 
samordnare för utveckling och samordning 
av insatser inom området psykisk hälsa, 
Stockholm 

3: Möte med riksdagsledamot Robert Hannah, 
Stockholm

10-12: Förbundsstämma, Örebro

22: Elevrådsutbildning i samarbete med SPSM, 
Vänersskolan, Vänersborg

30: Dialogmöte med Utbildningsradion (UR), 
Stockholm

DECEMBER
1-2: Seminarium/workshop med temat ”Hur 
arrangerar man en teater”, Riksteatern Tyst 
Teater, Stockholm

2: Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 80 
års-jubileum, Stockholm

7: Öppet hus och loppis i SDUF:s och SDR:s 
nya lokaler, Stockholm

Utöver dessa representationer har SDUF 
även tagit emot flera studiebesök, haft 
dialogmöten med våra ungdomsklubbar 
och andra organisationer, egna 
interna möten samt medverkat i olika 
samarbetsmöten och kurser/utbildningar.

Representationer



 Sveriges Dövas Ungdomsförbund      19

SDUF i världen
SDUF har ett nära samarbete med andra döva 
ungdomsorganisationer på nordisk, europeisk 
och global nivå.

Dövas Nordens Ungdomsråd

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

Det skedde även ett Nordiskt Ungdomsse-
minarium i Helsingfors i Finland den 24-26 
mars med temat ”Recipes for the Success”

                   

European Union of the Deaf

EUDY är en paraplyorganisation för döva och 
teckenspråkiga ungdomsförbund i Europa. 
De jobbar med både intressepolitik och lä-
ger för barn och ungdomar från hela Europa. 
Laith Fathulla och Stine Venseth var om-
bud och representerade Sverige på EU-
DY.S General Assembly i Dublin, Irland. 

World Federation of the Deaf  Youth 
Section

Även WFDYS jobbar både med intresse-
politiska frågor samt erbjuder läger för döva 
barn från hela världen med en chans att möta 
nya vänner och skapa ett globalt kontaktnät. 
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Projekt
Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk

Det har varit ett händelserikt första projektår 
för BOUJT, vi är ett Arvfondsfinaniserat 
projekt som startades under junimånad 
2017. Under året har vi arbetat med att skapa 
ett grundläggande organisation för en barn-
och ungdomsjour på teckenspråk; bland 
annat har vi byggt upp en webbjour som 
lanserades den 23 mars 2018, rekryterat och 
utbildat syssnare, informerat om vårt arbete 
och genomfört föreläsningar/workshops. 

BOUJT:s två huvudsakliga arbeten är att 
bedriva webbjouren och föra lobbyism, 
vi har deltagit i olika sammanträdanden 
där vi belyst vår målgrupps nuvarande 
situation och lyft att vi vill att döva och 
hörselskadade barn och unga ska ha 
rätt till direktkommunikation, det vill 
säga det svenska teckenspråket. Med 
direktkommunikation menar vi att barnen/
ungdomarna ska inte behöva anpassa 
sitt språk, inte bli förstådd eller behöva 
kommunicera på andra sätt med personen 
de möter inom skola, sjukhälsovård eller 
rättsväsende. Vi vill införa dövkompetens 
i alla instanser som berör döva och hörsel-

skadade barn och ungdomar. Bland 
annat har vi deltagit i ett nationellt 
samråd hos socialdepartementet, 
samrådet handlade om den sociala barn-
och ungdomsvården. Tillsammans med 
ordförande Laith Fathulla har vi mött 
Nationella samordnaren inom området 
psykisk hälsa, Kerstin Evelius, och 
diskuterat hur vi kan förebygga psykiska 
ohälsa inom vår målgrupp och vilka 
insatser börs göras. 

Utöver arbetet med webbjour-
verksamheten och lobbyismen har vi varit 
ute på skolturné, det var en av de absolut 
bästa händelserna under året! Vi åkte 
runtom landet och besökte fler skolor 
för att få träffa elever och informera om 
hur vi i BOUJT arbetar och hur eleverna 
kan använda BOUJT. Det blev många 
fina och framförallt inspirerande möten, 
ni barn och ungdomar har så mycket 
kunskap och klokhet som vi inspireras 
och framförallt knockas av! Vårt första 
projektår avslutades med ett storslaget 
ettårskalas med många kalasglada 
gäster som tillsammans med oss och 
våra syssnare firade BOUJT:s första år! Vi 
i projektet ser fram emot de kommande 
åren och framförallt att få möta och 
inspireras av vår viktigaste kunskapskälla 
till detta arbete: er fanatiska barn och 
ungdomar.

/Projektledare Carolina Ekström
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Projekt
VI SKA MED

Projektet VI SKA MED har under året arbetat 
med att utveckla hemsidan och sprida om 
projektet i sociala mediers kanaler med olika 
inlägg som till exempel ”Visste du att.....” 
om olika frågor om arbetsmarknad och hur 
målgrupperna påverkas av den kassa attityden 
som genomsyras i arbetsmarknaden. 

Projektet höll föreläsningar, både på distans 
och på plats hos folkhögskolor och Iris Hadar 
bland annat. Projektet har också bevakat 
Arbetsförmedlingens arbete genom att 
påpeka deras webinarier är inte tillgängliga 
då de inte textar eller erbjuder manus till 
filmen som läggs upp på sociala medier och 
deltagit i brukarråden. Disktrasor med tryck 
”Torka bort din attityd” och påsklämmor med 
budskapet ”Få kläm på arbetsmarknaden!” 
var otrolig populär under Almedalen! 

Vidare arrangerade projektet ett välbesökt 
seminarie i Almedalen som hette ”Tolk i 
arbetslivet - en förutsättning men ingen 
självklarhet” med en panel där Isabella 
Hagnell, aktiv SDUF medlem deltog med 
aktörer från olika myndigheter och politiker. 
Det blev också personalförändringar i 
projektet – tidigare projektledare Ellinor 
Persson gick på föräldraledighet och Jennie 
Elf tog över projektledarskapet under hösten 
2017. 

/Projektledare Mia Modig
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Följ oss!

SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund

sduf1966 @sduf1966

www.sduf.se

Tillsammans är vi starka!
SDUF:s tema 2017


