unga

zon

Är det dags för ett dövcenter med
svenskt teckenspråk i spetsen?
Det sägs att antalet teckenspråksmiljöer nu minskar i vårt
avlånga land. Dövskolor står inför en oviss framtid. Vissa lokala
dövföreningar och ungdomsklubbar antingen läggs ned eller blir
vilande.
Men… det finns fortfarande hopp på riksnivå som kan öppna
vägar för framtida generationer. Länge har det funnits en dröm
om gemensamma lokaler för riksförbund som till exempel
SDR, SDUF, SDI, SFI/TFI filialen i Stockholm (Västanviks
folkhögskola),
Södertörns
folkhögskola,
SDHS-Sveriges
Dövhistoriska Sällskap, STTF- Sveriges teckenspråkstolkars
förening samt eventuellt andra aktörer på nationell nivå som
jag kanske har missat. Vår gemensamma kärna är svenskt
teckenspråk. 2019 är året då några av dem flyttar till nya lokaler.
Nu har vi en chans att slå ihop flera lokaler till en gemensam
lokal och därmed en garanterad teckenspråksmiljö!

I ett stort hus med alla döva organisationer samlade under

samma tak skulle det på längre sikt vara hållbart, med stora
ekonomiska vinster, besparingar på den administrativa sidan
samt effektiva lokalytor då Stockholm växer i hög fart och
lokalkostnaderna blir allt högre. Vi kan ha en identitetsskapande
arbetsplats som i sin tur leder till fler jobbmöjligheter.
När en anställd sitter alltför länge på kontoret kan hen utnyttja
sin friskvård tillsammans med andra anställda och personal från
SDI. Samtidigt får tolkelever möjlighet att interagera med andra
döva för att utveckla sitt teckenspråk och bli så skickliga tolkar
som möjligt. Ännu viktigare är kulturarvet som kan komma att
bevaras för kommande år. Vi har länge kämpat för att ha ett

dövmuseum och det kan vi ha om vi sätter igång med arbetet
för de nya gemensamma lokalerna. Då får vi studiebesökare
som blir imponerade av vår gemensamma kamp och bärande av
kulturarv.
Jag har inte glömt att det finns lokala föreningar i Stockholm,
men jag känner att det skulle bli orättvist mot andra lokala
föreningar i landet om de lokala föreningarna i Stockholm fanns
i samma hus som riksförbunden. Då skulle vi riskera att få en
negativ ”Stockholmsattityd”.

Vi ska fungera som en stadig och säker pelare för våra

ungdomsklubbar, lokala föreningar och distrikt/länsförbund,
idrottsklubbar och kvinnoföreningar i hela landet. På sikt kan det
även bildas ett nationellt dövkvinnoförbund och de kan då få ha
sin lokal i huset. Det finns behov av en självständig organisation
med endast döva kvinnor som målgrupp.
Tillsammans kan vi komma längre än att bilda små öar
runtomkring oss och vänta på att
saker ska hända. Nej, vi måste ta den
gyllene möjligheten nu när några
organisationer flyttar nästa år. Vi
måste våga ta ett steg framåt för att
kunna se över möjligheterna.
Jag är helt medveten om att det är
en lång process och att det tar tid men
någonstans måste vi börja. Det är nu
eller aldrig.
laith fathulla, ordförande

vad händer i sduf?
25-26/10
26-28/10
9/11
16-17/11
16-18/11
Nov.-dec

Förbundsstyrelsemöte, Stockeboda Gård, Österlen
8/12   VI SKA MED:s projektavrundning, Stockholm
Förbundsstämma, Stockeboda Gård, Österlen
  
1/12    Lägergruppsmöte, Örebro
Referensgruppsmöte på SPSM, Stockholm
1/12    SDR:s workshop om medlemssystemet
DNUR-möte, Oslo, Norge
Dec    Anmälan till sommarläger 2019 öppnar!
Kickoff för SDUF styrelse/Lägergrupp/kansli, Stockholm     Dec.   Jobbansökan för lägerledare till sommarläger 2019 öppnar!
Migrering till nya medlemssystemet    
18-20/1    Förbundsstyrelsemöte, Stockholm
Kontakta oss
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr.
174 57 Sundbyberg
kansli@sduf.se
www.sduf.se
Skype: tidsbokning via e-post
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Förbundsordförande
Laith Foad Fathulla
laith@sduf.se

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

Twitter: @_sduf
Facebook: SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Instagram: sduf1966

Bli medlem
www.sduf.se
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Nordiskt juniorläger med sisu

Nordiskt Juniorläger 2018 hölls den 9 till 14 juli i Punkaharju, Finland.
Lägret hade temat ”sisu” som på finska står för kampvilja, envishet, uthållighet, ilska och att aldrig ge upp. Vi fokuserade på olika lagtävlingar som
bestod av teamwork samt gjorde en cykelutflykt. Ungdomarna fick också
prova på att rida, vilket blev en succé. Lägrets plats var också fantastisk
för vi hade en sjö för oss själva, så vi badade där varje dag och vi fick även
Ledarna Pauline Englund och Leila Svetlov
uppleva finsk bastu!

SDUF:s förbundsstämma 2018

När denna tidning ges ut så pågår SDUF:s förbundsstämma 2018 den
26-28 oktober i Österlen. Följ våra kanaler för att se vilka beslut som fattats om motioner, propositioner, verksamhetsplan och styrelseval samt
offentliggörande av Utmärkelse 2018 med mera på vår hemsida, Facebook
och Instagram.
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Ridweekend i Leksand

I augusti ordnade SDUF för första gången en ridweekend för ungdomar
mellan 18 och 30 år! Vi fick åka till Leksands ridklubb i vackra Dalarna
där vi både bodde, red och åt hela helgen. Väldigt smidigt att ha allt på
samma ställe, lite som en egen värld med hästar och teckenspråk!
Vi anlände till ridklubben torsdag kväll, och efter en god middag fick
vi en rundvisning i stallet där vi även träffade hästarna som skulle vara
våra ”egna” under helgen. Spännande inför morgondagens första ridpass,
skulle vi passa ihop? Det blev mycket prat innan läggdags.
Fredag morgon såg vi att ridinstruktören Emma verkade ha lyckats bra
med kombinationerna, alla blev nöjda och det fungerade bra med hästarna. Efter lunch åkte vi iväg på en utflykt till mysiga Tällberg och kopplade
av på spa där hela eftermiddagen med utsikt över den vackra naturen.
Under lördagen blev det dressyrridning och hoppridning, med mysigt
bastubesök på Västanviks folkhögskola under kvällen. Söndag förmiddag
red vi ut i skogen med hästarna, det blev trav och galopp i en bäck samt fri
ridning på en terrängbana, mycket uppskattat av både hästar och ryttare.
Helgen avrundades med voltige/balansträning där vi även fick rida våra
”egna” hästar utan sadel. Roligt och utmanande! Trots allt var det inte en
enda av oss som fick äta sand under helgen, så det blev ingen tårta till
ridläraren! Bara till en deltagares födelsedag på lördagen (man brukar få
bjuda på tårta om man ramlar av hästen).
Det blev en jättefin långhelg och vi hade väldigt roligt! Missa inte chansGruppledare Stine Venseth
en och anmäl dig nästa gång, du med!

Stadskampens vinnare 2018
NUL med vikingtema

Den 5-11 augusti var det dags för Nordiskt Ungdomsläger (NUL) i Auderöj i Danmark med åtta deltagare och en gruppledare från Sverige.
Det var vikingatema, med massor av aktiviteter och en utflykt till
Roskilde för att besöka ett vikingamuseum. Veckan avslutades med Ragnarök som bestod av rollspel där deltagarna berättade om sina karaktärer
från Asgård. Nästa NUL blir av i Sverige år 2020 med SDUF som arrangör
– vi ses där! 			
Gruppledare Joel Modig

Nytt medlemskapssystem

SDR, som sköter SDUF:s och ungdomsklubbarnas medlemsregister, går
över till ett nytt medlemskapssystem från och med den 1 januari 2019. Se
mer och viktig information här i Dövas Tidning på sid. 27! Har du frågor?
Kontakta kansli@sduf.se eller direkt till SDR, e-post medlem@sdr.org
/ bildtelefon sdr@ectalk.se

Årets Stadskampen 2018 genomfördes i Leksand med Dalarnas Dövas
Ungdomsklubb som värd på temat Amazing Race. Örebro Dövas Ungdomkslubb blev vinnare, för andra året i rad. Grattis!

VI SKA MED avrundar - med inbjudan!

Vill du ta del av avrundningen för arbetsmarknadsprojektet VI SKA
MED? Kom till Historiska museet i Stockholm den 8 december, där vi
lanserar vår slutrapport. Under tre år har vi arbetat för bättre möjligheter
på arbetsmarknaden för döva, personer med hörselskada och personer
med dövblindhet. Vi ska presentera vad vi gjort och erfarit, vad forskning
sagt och hur framtiden kan tänkas bli. Våra samarbetspartners kommer
att berätta hur de ska fortsätta projektets arbete. Ett fullständigt schema
för dagen kommer snart upp på vår hemsida och sociala medier.
Hjärtligt välkomna till Historiska museet 10.00-16.00 lördag den 8

december

VI SKA MED ägs av tre ungdomsorganisationer; Sveriges Dövas
Ungdomsförbund, Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom, och är
finansierat av Arvsfonden.
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