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BOUJT – en stöttande och stärkande jourverksamhet
Du har kanske sett att SDUF har ett projekt, BOUJT, och undrar
vad projektet gör? BOUJT står för barn- och ungdomsjour på
teckenspråk, vi är en jourverksamhet som erbjuder stöd på
svenskt teckenspråk via vår webbjour. En kan välja att textchatta,
videochatta, mejla eller skicka in en fråga till vår frågelåda. Men
gör BOUJT något mer? JA! BOUJT gör mycket mer än så, målet
med vårt arbete är att förmedla en känsla av trygghet och stärka
empowerment hos varje barn och ungdom.
Vad menas med empowerment egentligen? Det betyder
egenmakt, att personen känner makt över sin egen situation
och känner att hen kan hitta ett sätt att hantera sin situation på.
Genom att träffa unga i vårt arbete förmedlar vi en vetskap om att
det finns en plats att vända sig till om en känner sig ledsen, arg,
rädd eller har funderingar om livet. En plats där vuxna syssnar,
stöttar och peppar och alltid står på de ungas sida, helt på deras
egna villkor, det vill säga på svenskt teckenspråk.
Varje arvsfondsfinansierat projekt skickar en årlig rapport till
Allmänna arvsfonden för att redovisa arbetet som skett under
projektåret. Nyligen skickade vi in vår rapport för att sedan
påbörja vårt 3:e och sista projektår den 1 april!

Det har varit två intensiva och spännande år med BOUJT, vi

har bland annat deltagit i politikerveckan i Almedalen, varit på
skolturné där vi besökte skolor runtom i Sverige och berättade om
oss och vårt arbete, besökt DHB:s familjeläger, föreläst hos olika
yrkesgrupper som möter unga döva och hörselskadade, genomfört
vår workshop ”Genuskalas med BOUJT” där vi diskuterar

genus, norm, våld, porr och sex, besökt ungdomsgårdar, utbildat
nya syssnare och startat Sveriges första webbjour på svenskt
teckenspråk! Det är vi riktigt stolta över!
Nu återstår ett år av projektet och vi vill hinna med så mycket
vi kan. Fokus kommer att ligga på att etablera BOUJT och att
BOUJT ska bli en egen verksamhet. Det innebär bland annat att
söka samarbetspartners, sponsorer, fonder, m.m. för att kunna
fortsätta vårt arbete med att stötta döva och hörselskadade barn
och ungdomar. Är du intresserad av att stötta vårt arbete? Ta i så
fall kontakt med oss!

Vi kommer att genomföra en till bemötandeutbildning under

hösten. Är du grym på att syssna, peppa och stötta? Eller du
kanske känner till någon som är det? Tipsa gärna och sök till oss!
Till er vuxna som arbetar med döva och hörselskadade barn
och unga, vill ni veta mer om vårt arbete eller vill utveckla era
kunskaper kring områdena genus,
norm, porr, våld och sex? Vi kommer
gärna och föreläser för er!
Till sommaren kommer vi att finnas
med på Järvaveckan i Stockholm,
12–16 juni. Vill ni diskutera eller bolla
idéer med oss eller bara säga hej, kom
gärna förbi!
Projektledare och socionom
Carolina Ekström, carolina@boujt.se
SMS/WhatsApp 070-948 23 87

Följ gärna oss på sociala medier!

Gå in och kika på vår webbjour: www.boujt.se. Webbjourens chatt har öppet
tisdagar och torsdagar kl. 18:30 - 20:30, gå in på www.boujt.se/chatten

www.facebook.com/boujt

Webbjouren har även sidor med information om kroppen, känslor och
rättigheter. Du hittar bland annat filmer som ger dig tips på vad du kan göra
i olika situationer, roliga quiz och information på svenskt teckenspråk om
hur du gör en polisanmälan. Klicka på menyraden under fliken: Om kroppen,
känslor och rättigheter och välj ”För dig som är mellan 7–14 år” eller ”För dig
som är 15–21 år”

vad händer i sduf?
26-28/4
4/5		
9-12/5
10-12/5
16-19/5
25/5

Utbildningshelg för lägerledare, Örebro			
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförenings årsmöte, Jönköping
EUDY General Assembly, Gent, Belgien 		
Kulturhelg i Örebro, 13-17 år 			
Styrelseutbildning, Västanviks folkhögskola, Leksand
Skol-EM, Örebro
				
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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@barnoungdomsjourpateckensprak
BOUJT2017

24-26/5
12-16/6
16/6
21/6-4/7
21-22/7
Sommar

SDR:s förbundsmöte
Järvaveckan, Stockholm
Kickoff - lägergrupp/föreståndare, gruppledare
Språkresa till USA, 14-17 år
WFDYS General Assembly, Paris, Frankrike
Massor av läger!

Förbundsordförande
Nora Duggan
nora@sduf.se

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

Twitter: @SDUF1966
Facebook: SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Instagram: sduf1966

Bli medlem
www.sduf.se
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Besök hos Kristinaskolan i Härnösand.

Ungdomsklubbskonferens på Björkö

Nu har SDUF haft sin årliga ungdomsklubbskonferens 2019 vid Solhem
på Björkö! Vi valde rätt helg eftersom det var ovanligt varmt just den här
helgen med mycket sol både lördag och söndag. Det som var extra kul var
att det var ovanligt många yngre deltagare med i år. Vi hoppas att de fick
mersmak av SDUF:s aktiviteter!
Vi hade temat ”Vägen till framgång” och vi klämde in många intressanta föreläsningar med olika spännande personer. Dessa var:
Nora Duggan – SDUF-ordförande, om att flytta till ett helt nytt land
dvs. Sverige, från Irland. Hur fungerar det med en helt ny livssituation och
nya språk?
Åsa Gustavsson – om att bl.a. ha kämpat med att bilda en helt ny
fritidsgård för döva ungdomar från noll. Vilka utmaningar fanns det?
Laith Fathulla– om att ha bott i USA i fyra år och pluggat på Gallaudet. Hur är det att studera utomlands, hur får man pengar till det och hur
var det att lämna familj och vänner för en lång period?
Pia Johnsson-Sederholm – om att jobba med något ovanligt – på
Öresundsbron. Hur fick hon ett sådant jobb som ung och döv och hur
fungerar det?
BOUJT (Barn och Ungdomsjour på Teckenspråk) med Carolina
Ekström och Olivia Renner Balkstam – om hur ungdomsklubbarna kan
lyfta fram bl.a. normkritik i sin verksamhet, inkl. genus, makt, våld och
porr.
Vi hann också med en snabb extra förbundsstämma som handlade om
fyllnadsval, där Jessica Madan från Sundsvall valdes in. Välkommen! Nu
är SDUF-styrelsen komplett igen!
Utöver det intensiva programmet hann vi med att umgås, genomföra
olika lekar som att gissa skor och elefanten, bastade och badade i rykande
heta badtunnor med färgsprakande solnedgångsutsikt under lördagskvällen. De allra flesta var modiga och doppade sig i det kalla havet!
Stort tack och vi ses igen till styrelseutbildningen på Västanviks folkhögskola i maj eller förbundsstämman i Vänersborg den 8-10 november!

Jesssica Madan.

Tack alla skolor – på återseende!

Under våren hade SDUF en intensiv skolturné. Då besökte olika
personer ur SDUF-styrelsen, Lägergruppen och kansliet totalt 14 grund-,
gymnasie- och folkhögskolor samt fritidsgårdar runt om i hela Sverige och
träffade döva och hörselskadade barn och ungdomar och berättade mer
om vårt arbete. Kolla in på hashtaggen #skolturne2019 i Instagram och
Facebook för mer information och bilder.
Vissa av besöken lyckades vi få ihop med våra systerorganisationer,
DBU – Dövblind Ungdom och UH – Unga Hörselskadade. Det är en
perfekt kombination då många i vår målgrupp ofta vill delta i två eller fler
organisationer och våra aktiviteter. Vi hade en gemensam lägerbroschyr
som delades ut under alla besök och som också skickades ut till hörselvård
och hörselenheter i hela Sverige, vilket var uppskattat och flera av dem
frågade efter fler broschyrer. Vi ses igen kommande år!

Arbetsgruppen för NUS 2019.

NUS för 18-30 år i Malmö i höst

Nordiskt Ungdomsseminarium, NUS, är en helgkonferens för nordiska
döva och hörselskadade ungdomar vartannat år och som varje nordiskt land turas om att stå värd för. Nästa NUS blir av i Sverige, närmare
bestämt centrala Malmö den 11-13 oktober 2019 – inte långt kvar!
Arbetsgruppen planerar nu för fullt med många Skype-möten. Mer
information som tema, föreläsare, program, kostnad och anmälan
kommer ut snart under våren. Håll utkik – men boka in datumen redan
nu, så att du inte missar det perfekta tillfället att få återse gamla eller nya
nordiska vänner under en hel helg. Helgen är för ungdomar 18-30 år.
För att inte missa något, följ vårt Facebook-evenemang ”Nordic Youth
Seminar 2019”. Har du själv idéer eller frågor om NUS 2019-helgen? Tveka
inte att kontakta oss i arbetsgruppen via nus@sduf.se. Vi ses där!
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