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Men tittar vi istället framåt i tiden, om vi av någon anledning 
kastar tygkassen i naturen är den nedbrytningsbar och därför 
bättre för miljön. Men polyester bryts inte ned på samma sätt och 
därför är den sämre för miljön. Vilket dilemma!

SDUF:s styrelse består också av medlemmar som inte alltid bor 
nära varandra och därför kan det behövas flygresor. Flygresor är 
inte bra för miljön på grund av koldioxidutsläpp (CO2-utsläpp) 
men tåg tar för lång tid för vissa att resa. SDUF har alltså många 
saker att fundera på när det kommer till miljöfrågor. Tack vare 
NUS lyfts miljöaspekter upp. 

Vi i SDUF och medlemmarna reser ofta för att kunna träffas och 
ta del av dövkulturen och gemenskapen. Därför är det viktigt att 
SDUF fortsätter leva och har en uppdaterad miljöpolicy för både 
styrelsen, anställda och medlemmar så att vi visar att vi verkligen 
arbetar framåt för att rädda vår planet, för vår framtid och för våra 
medlemmar idag och även i framtiden. 

För har vi inte någon planet att leva på kan vi inte leva vidare i 
dövkulturen eller gemenskapen som vi så länge kämpat för att få.

Den här ledarkrönikan finns på 
svenskt teckenspråk på sduf.se

pia johnsson-sederholm, 
vice ordförande

På senare tid har det blivit alltmer aktuellt att lyfta upp hur 
vi behandlar planeten vi bor på. Allt fler unga (och äldre) har 
börjat engagera sig för att leva mer miljövänligt. Men hur lever vi 
miljövänligt egentligen? Ska vi sluta flyga helt? Ska vi bli veganer? 
Ska vi sluta använda plastpåsar?

Dessa frågor lyftes upp under senaste Nordiskt 
Ungdomsseminarium (NUS), och jag måste erkänna att det 
skapade fler frågor än svar. Det jag lärde mig var att allt inte är 
svart eller vitt. Men något måste göras och vi alla kan göra lite 
tillsammans för att få en större effekt. SDUF har därför alltså 
ett ansvar, särskilt när vår organisations målgrupp är barn och 
ungdomar. 

Ni är vår framtid och det vore konstigt om SDUF inte började 
fundera på hur vi kunde bli bättre på att ta miljöansvar i vårt 
arbete. Därför har senaste styrelsemötet lett till ett beslut om 
att ha miljö som stående punkt där vi checkar av så att vi inte 
glömmer bort miljön. 

Det är jättebra tycker jag, men det finns ett dilemma… Den 
vanliga klassiska diskussionen är till exempel om tygkassen 
i bomull är bättre än plastpåsen. Svaret är att tygkassar har 
större negativ påverkan på miljön än plastpåsar på grund av 
tillverkningsprocessen. 

Visste ni det? Det visste inte jag, jag hade alltid trott att tygkassen 
var miljövänligare. SDUF har exempelvis profilprodukter som 
används internt och däribland tygkassar. SDUF kanske kan 
använda återvunnen polyester (som kommer från plast) istället, 
för det är bättre för miljön att både återanvända och använda en 
enklare tillverkningsprocess.

Tänk om vi inte har någon planet att leva på?

God Jul och Gott Nytt År önskar SDUF

unggadövaszon
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Ny styrelse, Spelis och Handbojor
På den mysiga Hehrne vid Vänersborg, med fullt av snöflingor i luften, 

samlades ungdomsklubbarna, elevråd och övriga gäster för att genomföra 
årets förbundsstämma. Man valde bland annat in en ny styrelse bestående 
av ordförande Juni Sowell (nyval), vice ordförande Pia Johnsson-Seder-
holm, ekonomiansvarige Abdi Mohamed (nyval) och ledamöterna Jessica 
Madan, Fannie Borgman, Jonny Dufvenberg (nyval) och Niclas Mauritz-
son (nyval). 

Ett stort spännande beslut fattades med att välkomna en ny ansluten 
ungdomsklubb, nämligen Spelis – teckenspråkig spelförening som är 
verksam i Skåne. Varmt välkommen in i SDUF-gemenskapen! 

SDUF:s Handbojor 2019 tilldelades alla tolkcentraler i Sverige med mo-
tivering till deras fortsatta brist på tillgänglighet och bidragande till utan-
förskap. Hela uttalandet finns att läsa i SDUF:s hemsida. Nu ser vi fram 
emot 2020 med nya krafter! 

Engagera Dig!
Förra gången blev en succé! Vi kör nu en ny grupp den 6-9 februari 2020 

(torsdagskväll till söndag lunch) i Västanviks folkhögskola, Leksand. 
Kursen på fullt teckenspråk ger dig inspiration, nya kunskaper och 

verktyg för att kunna engagera dig i dövrörelsen på olika sätt. Du får olika 
perspektiv om hur dövrörelsen har arbetat och vart dövrörelsen är på väg, 
hur man hittar ideella krafter och eldsjälar samt ledarskap och genus. Du 
får lära dig, diskutera och ha praktiska övningar kring dessa frågor som 
du sedan har nytta av i ditt fortsatta engagemang. 

För SDUF-medlemmar kostar det endast 500 kr, och då ingår allt för 
helgen: resor, boende, måltider, aktiviteter samt samkväm med deltagare 
från SDI och SDR. 

Vill du också göra något för dövrörelsen? Rensa din kalender för 6-9 
februari och anmäl dig senast 19 december 2019 till kansli@sduf.se! 

SDUF:s läger 2020
Äntligen dags att anmäla dig eller skicka in ansökan som ledare för 

2020 års läger! Deadline: 12 mars 2020. SDUF arrangerar eller skickar 
deltagare till dessa läger: 
• 24-26 april, obligatorisk utbildningshelg för lägerledarna, Örebro 
där lägerledarna får träffa varandra, planera och få fortbildning för att 
kunna genomföra toppläger. 
• 22-28 juni, Barnläger, Solhem på Björkö, Göteborg, 6-12 år. SDUF:s 
traditionella och uppskattade läger fullt av bus och skoj! 
• 13-18 juli, Nordiskt Juniorläger, Island, 13-17 år. Hur ofta får man åka 
till den exotiska ön Island? Ta chansen!
• Juli, EUDY Junior Camp, Österrike, 13-17 år. Ett europeiskt läger med 
en mix av olika språk, kultur och levnadssätt!
• Juli, EUDY Youth Camp, Turkiet, 18-30 år. Samma som ovan, men 
för 18-30 år! 
• 2-8 aug, Nordiskt Ungdomsläger, Säfsen, 18-30 år. Sveriges tur att 
arrangera NUL! Det är först till kvarn som gäller för anmälan, och aktuell 
namnlista på anmälda svenska deltagare finns på hemsidan. 
• 13-16 aug, Ridweekend, Örebro, 18-30 år. Med en egen häst och en döv 
ridlärare, kan det bli mysigare än så? 

Mer information finns i SDUF:s Instagram, Facebook eller hemsida. I 
hemsidan så går du via ”Verksamhet” och sen ”Läger”. Frågor? Kontakta 
Lägergruppen på lager@sduf.se 

Klimatångest med hela Norden 
En kall helg i oktober var det dags för NUS (Nordiskt Ungdomssemi-

narium). Årets tema var Klimatångest och 40 nyfikna ungdomar sam-
lades i Malmö med mycket på hjärtat om klimatet. Greta Thunberg, Don-
ald Trump, plast och frågan om jordens undergång var på allas läppar 
under detta NUS.  

Deltagarna från Norge, Danmark, Finland, Sverige och Island anlände 
fredagseftermiddagen. Nu började NUS! Det började klassiskt med is-
brytning som skapade en mysig atmosfär, som höll i sig hela helgen. Sedan 
var det en väldigt god middag och kvällen avslutades med en tävling där 
deltagarna delades upp i lag som fick samla poäng i Malmö stan. Det var 
en regnig historia, men deltagarna genomförde alla utmaningar de fick. 

Lördagen innehöll två spännande föreläsningar av Belén Navas och 
Olga Green. Beléns föreläsning handlade om klimatkrisen och vad det 
egentliga problemet är. Hon berättade vad som händer runt om i världen 
med klimatet och vad man kan göra med krisen som individ, familj, or-
ganisation och som samhälle. Föreläsningen fick många deltagare att gå 
upp ur sina stolar och ställa frågor som fick Belén att tänka till. En fantas-
tisk föreläsning som var tankeväckande för alla!

Olga Greens föreläsning handlade om mikroplast där vi alla lärde oss 
exakt vad mikroplast är. Det var en lärorik föreläsning där hon tog upp 
vad för påverkan på jorden det blir med att producera så mycket plast. Det 
som särskilt stod ut under Olgas föreläsning var att hon förvånade oss alla 
med att plast också har en positiv effekt på saker som vi inte tänker på i vår 
vardag. T.ex. GURKA skulle inte vara hållbart utan plast. Wow!  

På söndagen var det dags för klimatdebatt och alla deltog med stor iver. 
Under helgen fick vi alla verkligen tänka till på vad vi kan göra för jordens 
existens. Tack för helgen!   Ledarna Viktor, Emma, Nora och Leila
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Bodyflight – minnesvärd upplevelse!
SDUF ordnade en spännande dag i Stockholm den 19 oktober som in-

nehöll mycket spänningskänsla hos deltagarna – upplevelsen var att flyga 
Bodyflight! Att hoppa Bodyflight ger känslan av att hoppa fallskärm. I 
lufttunnan flyger man i cirka 200 km/h tillsammans med en instruktör! 

Vi var 11 personer som deltog. För alla var det första gången att flyga 
Bodyflight och en i gruppen hade hoppat fallskärm tidigare. Vi fick först 
instruktioner, sen fick vi klä på oss overaller, hjälmar och skyddsglasögon 
och därefter fick vi flyga två gånger var. Efter upplevelsen gick vi alla till en 
restaurang för att avrunda dagen med god mat och ha det trevligt! 

För flera i gruppen har det inspirerat till att vilja hoppa fallskärm! Det 
var en speciell upplevelse som inte kan beskrivas med ord – det måste 
också upplevas!                   Glenn Aronsson, lägergruppen




