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Styrelse 2019-2020. Fr.v.: Niclas Mauritzson, Fannie Borgman, Pia Johnsson-Sederholm,
ordförande Juni Sowell, Abdi Mohamed och Jessica Madan. Ej på bild: Jonny Dufvenberg.

Varför är ideellt arbete så viktigt för mig?

Efter att jag blev invald till förbundsstyrelsen under
förbundsstämman i november 2019 insåg jag att vi i SDUF arbetar
ideellt på ett annat sätt än vad jag tidigare varit med om. Det som
är nytt för mig är till exempel att jag blev vald till ekonomiansvarig
under styrelsens konstituerande möte. Den rollen är viktig för
SDUF:s ekonomi.
Det finns många olika sätt hur vi ser på vad ideellt arbete
innebär. För mig handlar det om att jag ger bort min dyrbara tid
utan att få betalt. Samtidigt bidrar jag till SDUF som organisation
och samhället med ett gott samvete, vilket är kärnan i det ideella
arbetet.
När jag var ung funderade jag på frågan ”kan ett samhälle leva
utan ideellt engagemang?”. Svaret är nej. Samhället är mycket
beroende av ideellt engagemang genom alla ideella organisationer,
för att kunna utvecklas till ett gott samhälle. Medborgarna
behöver det också. Vi som jobbar ideellt arbetar inte för oss själva
utan för samhället och alla dess medborgare. Detta är en av de
många saker som jag har lärt mig under mina unga år.

Vad kan jag bidra med till SDUF? Jo, inom tre större områden:

Som sagt så blev jag vald till ekonomiansvarig och mitt jobb i
styrelsen är inom ekonomiområdet. Det är rätt roligt, tycker jag.
Jag har lärt mig en del hur SDUF:s ekonomi fungerar och hur
bokföringen ser ut.

vad händer i sduf?
28-29/2
6/3
6-7/3
7/3
12/3
14-15/3

DNUR:s möte, Finland
Spelis (ungdomsklubb i Malmö) årsmöte, Malmö
SDR:s styrelsemöte
Dalarnas Dövas Ungdomsklubbs årsmöte, Leksand
Deadline, anmälan/ jobbansökan, sommarläger 2020
Lägergruppsmöte  
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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Många av SDUF:s medlemmar studerar så jag vill arbeta för ännu
bättre villkor för dem i skolvärlden. Jag brinner för skolfrågor,
speciellt med inriktningen mot ekonomi. Jag pluggar just nu till
automations- och robotingenjör och jag har själv upplevt en del
problem som ung och döv/hörselskadad inom skolvärlden och vill
verkligen lösa dem via SDUF:s påverkansarbete.
Och så vill jag fokusera på att villkoren ska förbättras för SDUF:s
medlemmar på arbetsmarknaden. Själv jobbar jag och har upplevt
att arbetsmarknaden särbehandlar oss unga döva/hörselskadade.
Jag har sett många problem som jag också vill lösa via SDUF.
På dessa tre områden vill jag lägga ner tid och arbete i SDUF. En
sak vill jag betona: jag kan inte lova att jag kommer att lyckas men
jag kan lova att jag vill och försöker påverka så mycket jag kan.
Jag är tacksam för att jag fick
den här chansen att komma in i
förbundsstyrelsen och vill passa på att
säga tack för ert förtroende! Det värmer
i hjärtat. Kanske du också funderar på
att kandidera till SDUF:s styrelse på
nästa förbundsstämma? Gör det, så ses
vi i vårt påverkansarbete!

19/3
20/3
27/3
27-29/3
29/3
Vår

abdi mohamed,
ekonomiansvarig

Ordförandegruppen, Stockholm
Stockholms Dövas Ungdomsråds årsmöte, Stockholm
Seminarium, villkor för personer m. funktionsnedsättning
Kulturhelg i Vänersborg för 13-17 år
Örebro Dövas Ungdomsklubbs årsmöte, Örebro   
SDUF:s övriga anslutna ungdomsklubbars  årsmöten    

Förbundsordförande
Juni Sowell
juni@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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Staff till NUL sökes! Kanske du?

Nyheter från BOUJT

Barn- och ungdomsjouren är inne på tredje året, det sista projektåret.
Vad händer nu? Projektledaren Åsa arbetar aktivt med att söka medfinansiärer till BOUJT:s fortsatta verksamhet. Olivia, vår kommunikatör,
arbetar hårt med att förbättra chatten och hemsidan. Den kommer att bli
klar under senvåren! Vår volontärsamordnare Jiin har följt upp och tar
fram lösningar för att underlätta syssnarnas frivilliga arbete med BOUJT.
Allt för att BOUJT ska fungera bra för våra döva och hörselskadade barn
och ungdomar. Jouren är jätteviktig samt är en anonym plats där de kan få
prata och fråga allt om sina egna funderingar eller oro om livet, vänskap,
familj, våld, kärlek, klimat m.m.
I slutet av mars ordnar vi fortbildning till våra syssnare inkl. handledning och föreläsning i samtalsmetodik. Vi kommer att delta i Barnrättsdagarna i Örebro i april, allt för att se till att vi följer barnens rätt i vår
verksamhet! Vet ni vad? Vi besöker gärna er! Ta kontakt med oss så
berättar vi om vår workshop ”Genuskalas” plus om BOUJT. Skicka mejl:
info@boujt.se. Gilla gärna oss på Facebook, Instagram och Snapchat!
(sök på boujt). Där kommer information löpande.

Följden av Arbetsdomstolens dom

I januari meddelade Arbetsdomstolen (AD) att Tolkcentralen och
Region Stockholm inte gjorde sig skyldiga till diskriminering när de valde
bort att anställa Laith Fathulla på grund av att han är döv. Tidigt i rekryteringsprocessen blev Laith bortvald bara för att arbetsgivaren ansåg att
en döv person inte kan behärska taltelefoni.
Domen visar på att det finns hål i diskrimineringsskyddet, vilket är
oroväckande för unga döva som ska etablera sig på arbetsmarknaden.
Döva blir bortsorterade redan i annonsformuleringar. Veckorna efter
domen har SDUF och SDR träffat Post- och telestyrelsen (PTS) som arbetar för att telefoni ska bli på lika villkor för alla. På mötet lyftes fram
att taltelefoni fortfarande inte ses som något döva behärskar och PTS är
en av de samhällsinstanser som måste ta sitt ansvar för täppa till hålen i
diskrimineringsskyddet och göra världen jämlik.

Bli medlem i SDUF!

Nytt år – dags att förnya ditt medlemskap hos SDUF för 2020! Eller om
du inte varit medlem förut? Ansök om nytt medlemskap! Vi har cirka 900
medlemmar mellan 6–30 år. Kanske vi med din hjälp kan passera den
magiska 1000-gränsen?
Som medlem får du medlemsrabatt på våra kurser, läger och aktiviteter
runt om i hela Sverige och ute i världen. Du får Dövas Tidning som innehåller våra egna sidor, Unga dövas zon. Du får påverka och styra vad
SDUF ska ha för läger eller aktiviteter eller vad SDUF ska jobba med och
prioritera framöver.
Du blir medlem i SDUF genom att välja din lokala ungdomsklubb. Vi
har sju olika ungdomsklubbar i Sverige. Gå in på medlem.sdr.org för att
bli medlem nu på direkten och betala med Swish, faktura eller andra sätt.
Vi ses i något SDUF-sammanhang under året!

Vi söker dig som vill jobba som ”staff” (ledare) på NUL – Nordiskt Ungdomsläger 2020 för 18-30 år i Säfsen, Sverige, och se till att deltagarna får
sitt bästa NUL-läger någonsin! Lägret kommer att ha 100 deltagare, ca 20
personer från varje nordiskt land inklusive en gruppledare som fungerar
som kontaktperson för sitt land. Joel Modig blir vår föreståndare. Utöver
det behöver vi 6 ledare till.
Du som ”staff”/ledare ansvarar för att alla deltagare ska ha det bra och
trivas på lägret, för planering, aktiviteter, lekar, utflykter, transport, kontakt med köket, fotografering/filmning, gruppledarmöten, information,
lägerschema, inköp av material och lösa de förändringar och problem som
kan uppstå med mera. Matlagningen sköts av Säfsens personal.
De ledare som blir utvalda deltar i lägerledarutbildningen 17-19 april
2020 i Örebro där ni får träffa varandra och ha planeringstid. Ni har även
en slutspurt-planeringsdag den 1 augusti på plats i Säfsen, dagen innan
lägret startar. Arvode utgår och SDUF står för dina resor, mat, boende och
andra kostnader runt lägret.
Deadlinen för ansökan är 12 mars 2020. Gå in på sduf.se, ”Verksamhet” och ”Läger” för att hitta ”NUL 2020”. Där kan du läsa mer om lägret
samt skicka in din ansökan. Vad väntar du på? Ansök nu!

Sugen på att vara NUL-deltagare?

Det finns platser kvar men de går åt, så skynda dig och anmäl dig via
samma länk som jobbansökan ovanför. Där finns det också en namnlista
på vilka som har anmält sig och du kan se hur många platser det är kvar
samt det finns länk till vissa andra länders namnlistor.
Deadlinen är 12 mars 2020, men det är först till kvarn som gäller för
svenskarna. Deltagaravgiften är på 3 500 kr. Man får 1 000 kr i rabatt om
man är medlem i SDUF, d.v.s. totalt 2 500 kr. Efter 12 mars 2020 kan man
fortfarande anmäla sig om det finns platser kvar, men då höjs deltagaravgiften till 4 500 kr (eller 3 500 kr som SDUF-medlem).
Frågor? Kontakta SDUF:s arbetsgrupp för NUL: nul@sduf.se
Facebook-event: NUL 2020 i Sverige

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:

• 17-19 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! OBS – FULLT nu,

men vi tar emot reserver.
• 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. Se mer information här ovanför!

• 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. På
hemsidan så går du via ”Verksamhet” och sen ”Läger”. Frågor? Kontakta
Lägergruppen på lager@sduf.se
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