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Inledning
Nu har ännu ett år gått till ända. Vi har fortsatt att jobba med de områden som är viktiga för
oss, bland annat lägerverksamhet och intressepolitik. Bland annat har vi träffat Jenny Nilsson
som är det nya barnombudet för SPSM och satsat på vår skolturné med skolbesök i hela
Sverige, där vi ur styrelsen fick chansen att träffa döva och hörselskadade elever och berätta
om vår verksamhet.
Styrelsen har som varje år med vår ungdomsklubbskonferens gett våra egna lokala
ungdomsklubbar en möjlighet att träffas. I år var det i Uppsala, temat var ”Dövkultur” och vi
fick möjlighet att diskutera olika frågor, utbyta erfarenheter och idéer. Vi har satsat på en
ungdomsnätverksträff för ungdomsklubbar och fritidsgårdar. Det var en lärorik workshop och
vi hoppas kunna fortsätta vårt samarbete med fritidsgårdarna framöver!
Flera år i rad och även detta år var SDUF i Almedalen och träffade politiker, lobbade för våra
frågor och skapade kontakter. Vårt tema i år var ”Inkludera vår kompetens”. SDUF var också i
Järvaveckan och vår dåvarande förbundsordförande, Laith Fathulla träffade tillsammans med
Projekt – VI SKA MED statsministern Stefan Löfven och lyfte fram några av våra viktiga frågor.
Arbetsmarknadsprojektet VI SKA MED, som vi har ägt tillsammans med Unga Hörselskadade
och Dövblind Ungdom, har detta år avslutats med ett fantastiskt seminarium och massor av
informationsmaterial som Arbetsförmedlingen sedan fått för sitt fortsatta arbete med
tillgänglighetsfrågor på arbetsmarknaden.
Vårt andra projekt, Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk – BOUJT har varit väldigt aktivt
under året. Projektet rekryterade många syssnare* (volontärer) och en teckenspråkig och
webbaserad jourverksamhet skapades för döva och hörselskadade barn och ungdomar. Ett
viktigt arbete.
SDUF:s Utmärkelse 2018 gick till de döva kvinnor och icke-binära som medverkat i #BYSS och
#Slådövörättill under #metoo-rörelsen. Motivering av utmärkelsen hitta ni här längre nedan i
verksamhetsberättelsen.
Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar, ungdomsklubbar,
arbetsgrupper, samarbetsorganisationer, lägerledare, volontärer
och andra aktiva inom förbundet för era insatser under året! Utan
ert stöd och engagemang hade vi inte kunnat fortsätta vårt arbete
nu och i framtiden!

Nora Duggan, förbundsordförande

* syssna är att lyssna på teckenspråk eftersom man använder främst synen
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Organisation
Om SDUF

Medlemsantal

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
bildades 1966 och är en rikstäckande barnoch ungdomsorganisation för döva och
hörselskadade barn och ungdomar mellan
6-30 år. SDUF finansernas främst med
statligt bidrag från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor –
MUCF.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Under 2018 hade SDUF 8 anslutna, lokala
ungdomsklubbar runt om i Sverige. De är:
DDU - Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
GTU - Göteborgs Teckenspråkiga
Ungdomsklubb
JTUF - Jönköpings Teckenspråkiga
Ungdomsförening
KUL - Kungsängsliljan (Uppsala)
NU - Norrlands Ungdomsklubb
SDUR - Stockholms Dövas Ungdomsråd
UF Viljan - Ungdomsföreningen Viljan
(Vänersborg)
ÖDU - Örebro Dövas Ungdomsklubb
SKUR - Skåne Dövas Ungdomsråd var
vilande under 2018.

870
931
916
880
821
885
888
872
889
899
947

Hösten 2018 påbörjades även förberedelser tillsammans med SDR inför ett
byte av medlemssystem årsskiftet 20182019.

SDUF:s ändamål
SDUF är en ideell, partipolitiskt och religiöst
obunden organisation med ändamål:
- att främja vård, fostran och utbildning av
barn och ungdomar.
- att verka för dövas rätt till teckenspråk.
- att tillvarata medlemmars dövpolitiska
intressen.
- att tillvarata döva barn och ungdomars
kulturella intressen, både vad gäller dövkultur och samhällets kulturutbud.
- att bedriva verksamhet för barn och
ungdomar på dövas villkor, där alla har lika
värde.
- att verka för bildandet och upprätthållande av lokala barn och ungdomsorganisationer.
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SDUF:s grundvärderingar

Information och kommunikation

Hos oss står alltid barnrättsperspektivet i
centrum. SDUF:s grundvärderingar är:

SDUF försöker alltid så långt det går att
kommunicera utåt på både teckenspråk
och skriven svenska.

- 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 har en allmän broschyr om
SDUF och en verksamhetsbroschyr
tillsammans med DBU och UH.

”Unga Dövas Zon”, som är SDUF:s
egna sidor i Dövas Tidning som ges
ut 6 gånger per år.

Nyhetsbrev i videoformat från
styrelsen och Lägergruppen som
ges ut efter varje möte.

SDUF – Sveriges Dövas
Ungdomsförbund

sduf1966

sduf1966

www.sduf.se

kansli@sduf.se

Rissneleden 138, 6 tr,
174 57 Sundbyberg
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Förbundsstyrelsen

Ledamot

SDUF:s styrelse leder SDUF-arbetet mellan
förbundsstämmorna. Styrelsen har fyra
styrelsemöten om året på olika platser runt
om i Sverige. Under 2018 skedde det:

Ledamot

Hedvig Hulth
Ljungkvist
Mathilde
Strante Worseck

26-28 januari , Stockholm
19-20 april, Uppsala
24-26 augusti, Stockholm
25-26 oktober, Österlen

Styrelse 2017-2018

Lägergruppen

Ordförande
Laith Fathulla
Vice ordförande
Stine Venseth
Ekonomiansvarig
Daniel Littorin
Ledamot
Jonna Sjögren
Ledamot
Nora Duggan
Ledamot
ddddddd
Mikaela
dddd
Söderström
Ledamot
Viktor
ddddddddddddddddddddd Jäderlund

Lägergruppen ser till att den viktiga och
uppskattade lägerverksamheten flyter på
med
planering,
marknadsföring,
rekrytering, anmälningar samt lägerutbildning för lägerledarna. Lägergruppen
träffades under 2018:
10 mars, Örebro
3 juni, Örebro
29 september, Örebro
1 december, Stockholm

Lägergruppen 2017-2018

Styrelse 2018-2019
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarigdddd
d
Ledamot
Ledamot
dddddddddddddddddd

Nora Duggan
Stine Venseth
Viktor
Jäderlund
Fannie
Borgman
Pia JohnssonSederholm

Från vänster: Johan Robach, Jonna Delvert,
Sofia Nilsson som adjungerad verksamhetsansvarig, Nikolaj Olvhöj Kirkegaard och
Glenn Aronsson.
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Lägergruppen 2018-2019

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Juni Sowell
Glenn Aronsson
Mikaela
Söderström
Florian
Tirnovan

Revisorer
Revisorer granskar SDUF:s ekonomi och
verksamhet.
Fr. v.: Johan Robach, Glenn Aronsson och
Leila Svetlov. Längst fram: Nikolaj Olvhöj
Kirkegaard

Revisorer 2017-2018

Valberedningen

Förtroendevald revisor
Petra Eklund

Valberedningen arbetar självständigt med
att följa styrelsens arbete under året och
rekrytera personer till nästkommande
styrelse.

Förtroendevald revisor suppleant
Nicholas Winberg

Valberedning 2017-2018

Auktoriserad revisor
Hanna Rexhammar, Deskjockeys Revision
AB

Revisorer 2018-2019
Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Frej Fredman
Florian
Tirnovan
Leila Svetlov
Glenn Aronsson

Valberedning 2018-2019

Förtroendevald revisor
Petra Eklund
Förtroendevald revisor suppleant
Nicholas Winberg
Auktoriserad revisor
Hanna Rexhammar, Deskjockeys Revision
AB
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Kansli- och projektanställda
SDUF:s kansli ligger i Stockholm tillsammans med SDR:s kansli och har både
kansli- och projektanställda som ser till att
SDUF:s verksamhet och arbete rullar på.

Projektet Barn- och Ungdomsjour
på Teckenspråk (BOUJT)
Projektledare
Webbansvarig
Volontäransvarig

Carolina
Ekström
Olivia Renner
Balkstam
Jiin Najar

Förbundskansliet
Generalsekreterare
Verksamhetsansvarig
Ekonomiadministratör

Alexandra
Polivanchuk
Sofia Nilsson
Tahir
Mohammed

Övriga på kansliet

Projektet VI SKA MED
Vikarierande
projektledare
Projektledare
(föräldraledig)
Kommunikatör
Administratör
Projektmedarbetare

Mia Modig
Ellinor Persson
Angelina
Nyström
Fredrik
Lundgren
Johanna
Söderström

Språkresesamordnare
Praktikant i formgivning
och kommunikation

Gulistan Karro
JamiLee
Hoglind
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Projekt
Arbetsmarknadsprojektet VI SKA
MED
SDUF var tillsammans med UH och DBU
projektägare till projektet VI SKA MED som
hade sitt tredje och avslutande år under
2018. Under det sista året hade projektet
aldrig tid att ligga på latsidan. Istället blev
året fyllt av initiativ, dels för att stärka döva
ungdomar, ungdomar med hörselskada
och ungdomar med dövblindhet ute på
arbetsmarknaden och dels för att berätta
för politiker och makthavare om målgruppens situation på arbetsmarknaden.
Allt för att det ska kunna ske långvariga
förbättringar på arbetsmarknaden efter att
projektet avrundats.
Under projektets alla tre år har vi gjort
omfattande enkätundersökning om ungas
erfarenhet och kunskaper om arbetsmarknaden och under 2018 sammanställde
vi svaren från 200 personer mellan 15 – 30
år. Efteråt har vi kunnat använda och peka
på era svar för att påvisa att de problem
och brister som vi har talat om inte är
fantasier utan är er verklighet. Liksom
tidigare år har vi även varit med på RGD/
RGH:s temadag om framtiden och fått
möjlighet att ta del av skolelevers tankar
om framtiden. Vi har även deltagit på
årsmöten och förbundsstämmor hos
medlemsorganisationerna och fått värdefulla utbyten från er.
Under året har vi samlat in aktuell forskning
om hur döva, personer med hörselskada
och personer med dövblindhet har det på
svensk arbetsmarknad. Forskningen har
sedan sammanfattats på svenska samt
teckenspråk och lagt ut på vår hemsida för

att öka tillgängligheten för forskningsresultaten.
På hemsidan www.viskamed.se finns en
kunskapsbank vars grundtanke är att ge er
medlemmar kunskap som ni kan använda.
Under året har vi kompletterat banken för
att göra den mer heltäckande och under
sommaren har vi också tagit fram ”En guide
till tillgänglighet” som ger arbetsgivare och
kollegor konkreta råd hur de kan göra
arbetsplatsen mer tillgänglig. Under året
har Daniel Westmark framtagit ”En
sammanfattning om tolk i arbetslivet” där
han sammanfattade rättsläget i lagstiftningen, från juridisk svenska till
lättbegriplig svenska och till teckenspråk.
Även den sammanfattningen och mycket
annat går att finna på hemsidan som finns
kvar till år 2023.
I samband med lanseringen av ”En
sammanfattning om tolk i arbetslivet”
under våren 2018 anordnade projektet ett
seminarium där vi lyfte problematiken i
den nuvarande arbetslivstolkningen. Vi har
lobbat intensivt för att arbetslivstolkningen
ska finansernas av det offentliga så att
målgruppen ska få större chanser på
arbetsmarknaden. Projektet deltog under
Almedalen
och
höll
seminarium
”Anställbarhet eller inte?” samt hade tält
under Järvaveckan. Vi fick ett brett
genomslag och under Järvaveckan fick vi
samtala med statsministern Stefan Löfvén.
VI SKA MED har satsat stort på fackligt
arbete då vi tror facket är en del av
lösningen på hela problematiken. Vi har
kunnat etablera en relation med ABFs
förbundsexpedition för fackliga frågor.
Under 2018 har vi genom ABFs kontaktnätverk kommit i kontakt med LCU-forum
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där utbildningsansvariga samlas för möten
och planering. Där kunde vi lyfta bristen på
teckenspråk till nya medlemmar, behovet
av att ha en samordnare på centralnivå
som kan stötta fackklubbarna och vi har
mött
LO:s
ordförande
Karl-Petter
Thorwaldsson för att finna lösningar.
Vi möttes av flera glädjande besked. Under
åren hade projektet lobbat för slopandet av
begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” som
Arbetsförmedlingen använt. Under 2018
gladde sig projektet åt att Arbetsmarknadsdepartementet gav Arbetsförmedlingen i
uppdrag att se över begreppet och
Arbetsförmedlingen kom fram till att
termen bör slopas eftersom den kan ge
negativ inverkan och anses ha bristande
förklaringskvalitet.
I december höll vi, med buller och bång,
vårt avslutningsseminarium på Historiska
museet i Stockholm. Då lanserade vi vår
slutrapport, som även den går att ladda ner
från vår hemsida. Vi presenterade
dessutom resultat från vår kartläggning av
målgruppens
situation
på
arbetsmarknaden samt vad nästa steg bör bli för
en fungerande arbetsmarknad. Funktionshinderpolitiska mål måste efterlevas, det
måste sättas in åtgärder som förbygger
strukturdiskriminering i tid och politiker
måste ha viljan att lösa den ickefungerande tolktjänsten i arbetslivet. Nu
har vi synliggjort hindren som ni unga
möter och presenterat hur arbetsmarknaden ska kunna ta tillvara på den
enorma kompetensen och resurskraften
som ni har. Nu har politikerna inga ursäkter
kvar utan måste förändra framtidens
arbetsmarknad så att vi är med!
/VI SKA MED-teamet

Projekt – VI SKA MED
projektviskamed
projektviskamed
www.viskamed.se

Barn- och Ungdomsjour på
Teckenspråk - BOUJT
2018 har varit ett riktigt dunderår för
BOUJT! Den 23 mars öppnade webbjouren
som ni hittar på www.boujt.se. Där fanns
äntligen möjlighet för döva och
hörselskadade barn och ungdomar att få
stöd efter skoltid genom till exempel videooch textchatt. Det finns bland annat också
en frågelåda och information om hur du
kan få stöd via mejl. Sedan öppningen har
chattens öppettider utökats från en gång i
veckan till två gånger i veckan; tisdag och
torsdag.
Vi genomförde dessutom två bemötandeutbildningar. Syftet med en bemötandeutbildning är att utbilda nya volontärer och
ge dem kunskap och verktyg inför deras
arbete med jouren. Den första bemötandeutbildningen skedde 16-18 februari på
Västanviks folkhögskola i Leksand. Den
andra på Lillsveds folkhögskola, på Värmdö
utanför Stockholm, 31 augusti till 2
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september.

Under våren kickade BOUJT:s skolturné
igång igen! Dövskolor runtom i Sverige
besöktes för att bli informerade om BOUJT
och hur eleverna kan få stöd. Det var
fantastiskt att få chansen att möta så
många elever och ta del av deras tankar.
Under hösten fortsatte skolturnén, och ett
nytt koncept lanserades: "Genuskalas”.
Genuskalas är en workshop där ungdomar
på högstadiet och gymnasiet får
möjligheten att lära sig mer om samt
diskutera normer, våld och sex med mera.
Även fritidsgårdar och andra föreningar har
möjlighet att boka workshopen.
På det intressepolitiska området har det
också varit händelserikt. BOUJT åkte under
sommaren till Almedalen tillsammans med
SDUF och arbetsmarknadprojektet VI SKA
MED, under parollen “Inkludera vår
kompetens!”. Vi hade tagit fram ett
manifest som handlade om att det är viktigt
att döva och hörselskadade anställs i olika
instanser,
såsom
socialtjänsten,
psykiatriska mottagningar och andra
verksamheter. Detta så att döva och
hörselskadade barn och ungdomar kan få
möjlighet till stöd och information på sina
egna villkor. Det är viktigt för oss på BOUJT
att driva denna typ av frågor. Samhället
måste ta sitt ansvar och erbjuda döva och

hörselskadade barn och ungdomar det stöd
de har rätt till!
Vi besökte Unizons utbildningshelg för att
föreläsa om oss och hur samhället kan bli
bättre på att bemöta döva som utsätts för
t.ex. våld. I publiken satt en del av Unizons
jourer. Vi fick också träffa alla som arbetar
med stöd online på BRIS, för att föreläsa
om stödverksamheten och målgruppen.
Att träffa andra jour- och stödverksamheter är alltid givande! Även DHB:s
familjeläger i Holsbybrunn gästades av oss
och fick ta del av information om stödverksamheten.
Naturligtvis var vi även på plats under
Dövas Dag, under utställningen hade vi
eget bord och fick besök av många som
ställde frågor och ville prata om vårt
arbete. Fantastiskt kul!
2018 har minst sagt varit händelserikt och
allt vi gjort får inte plats här. Vi på BOUJT
vill tacka er alla som vi har mött i vårt
arbete - framför allt alla grymma barn och
ungdomar som bidragit med sina åsikter
och synpunkter.
Vi fortsätter inspireras av er!
/BOUJT-teamet

Barn- och Ungdomsjour på
Teckenspråk
barnoungdomsjourpateckensprak
boujt2017
www.boujt.se
info@boujt.se
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Lägerverksamhet
Ett dramatiskt Camp
Den 6–21 januari reste vi fem svenska
deltagare till Norge för Drama Camp 2018.
Där fanns döva ungdomar från nio länder i
Europa. Vi fick lära känna varandra, nya
vänner och använda internationella tecken.
Vissa deltagare hade aldrig lärt eller sett
internationella tecken förut. De fick lära sig
det under två intensiva veckor! Den 11
januari var det kulturkväll och vi fick visa
upp vår svenska kultur och prova andra
länders annorlunda mat, godis och dryck.

Under lägret lärde vi oss om teater och att
fokusera på både det fysiska och psykiska.
Teater har olika kategorier t.ex. Signmime,
poesi, Visual Vernacular, dans med mera.
Vi fick prova på nya saker som vi inte hade
tänkt på förut. Föreläsarna förklarade
tydligt och gav tips på vad vi skulle tänka på
med våra kroppar inför att stå på scen, t.ex.
att andas, försöka ta det lugnt och fokusera
på en själv utan rädsla eller scenskräck.

heter ”Sound becomes Visual - Drama
Camp 2018”, kika gärna där för att se mer
bilder och filmer från vad vi har gjort!
/Gruppledaren Filip Skovin

Ett läger på andra sidan jordklotet
Jag, Alexandra fick äran att jobba som
ledare för Sverige i Argentina med två coola
deltagare, Alice och Melina. Det var en
oförglömlig resa till andra sidan jordklotet!
Lägret var utan tvekan ett av de mest
spännande lägren vi varit på. Vi träffade
många deltagare och ledare från Norge,
Tjeckien,
Storbritannien,
Frankrike,
Schweiz, Italien, Australien, Nya Zeeland,
Indonesien, Sydkorea, Japan, Chile,
Uruguay och Argentina.
Vi bodde på en häftig plats med olika
lekplatser där kunde man spela, leka,

Vi fick prova på yoga på morgonen. Vi
träffade föreläsare som Dawn Jani Birley,
Guiseppe Giuranna, Ramesh Meyyappan
och svenskarna Alexei Svetlov, Rebecca
Drammeh och Debbie Rennie. Vi lärde oss
massor och till slut fick vi delas in i sju
grupper som fick öva och sedan den 20
januari spela teater inför publik i Oslo. När
vi hade genomfört det så blev vi stolta över
oss själva. Det finns en Facebook-sida som
12

springa och bara vara. Veckan var riktigt
fullspäckad med olika roliga aktiviteter.
Bland annat åkte vi på en sightseeing-buss
runt i huvudstaden Buenos Aires. Under
turen fick vi lära oss mer om Argentinas
historia och se olika fascinerande platser.

vecka men de var ändå nöjda med lägret
och tyckte det var skönt att få åka hem till
Sverige och äta svensk mat.
Stort tack till SDUF för vi fick åka dit!
/Gruppledaren Alexandra Polivanchuk

Barnläger med bad och troll
Årets SDUF-barnläger i Västanviks folkhögskola i Leksand har inneburit många
glädjeämnen!

Det var många av oss som kom från Europa
som fick en kulturchock; Argentinas
tidsuppfattning som vi inte är vana med. De
var mycket avslappade av sig som inte tog
tiden på dödligt allvar, vilket var en bra
erfarenhet för oss alla, även om Alice och
Melina frågade mig varje 10:e minut om
när nästa aktivitet skulle börja.
Deltagarna hade verkligen kul på kulturkvällen när vi fick utbyta våra kulturer med
varandra. Såklart tog vi svenskar med en
massa smaskigheter som lösgodis, vår
berömda Marabouchoklad, kexchoklad
samt knäckebröd med kaviar. Förvånade
nog så gillade de flesta knäckebröd med
kaviar, de ville bara ta mer och mer. Alice
och Melina gapade, de trodde inte andra
länder skulle gilla det så mycket.
Det var riktigt härligt att se hur Alice och
Melina kommunicerade med andra
deltagare från olika länder. I början kunde
många av deltagarna inte internationella
tecken men alla lärde sig otroligt mycket på
bara en vecka. Alice och Melina var glada
och ville fortsätta med lägret en andra

På ankomstdagen kom det 19 förväntansfulla barn tillsammans med sina föräldrar
till Leksand där ledarna tog emot dem med
glädje och värme. Vilken härlig plats och
det var sol hela veckan med härliga 23-29
grader. Det blev en massa bad och bus vid
en sjö med ett hopptorn i närheten.
Vi gjorde utflykter, som att besöka Leos
Lekland. Ut kom vi väldigt svettiga och
trötta men nöjda! Vi var också på
äventyrsbad i Borlänge och det var
populärt! Utöver utflykterna anordnades
det aktiviteter på hemmaplan, som 10kamp, fotboll, Gubben Noak med
tillhörande tårttävling. Vi tittade på några
VM-fotbollsmatcher om kvällarna.
Sista kvällen hade vi vattenkrig där alla
blev genomblöta. Sedan var det en
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trolljakt då barnlägret hade temat ”Troll &
träsk”. Under trolljakten var det viktigt att
barnen skulle ha speciella självlysande
armband på sig som skydd mot aggressiva
skogstroll och även speciella glasögon för
att hitta dem. Till slut jagade alla deltagare
de tre döva trollen.

Vi fokuserade på olika lagtävlingar som
bestod av teamwork samt gjorde en
cykelutflykt och ungdomarna fick prova 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 uppleva finsk bastu!
/Ledarna Pauline Englund och Leila Svetlov

Europeiskt juniorsläger i Slovakien
Vi åkte till Slovakien för EUDY Junior Camp
för 13-17 år. Totalt var det runt 85
ungdomar från 22 länder!
Vi ledare vill tacka alla deltagare för ett
fantastiskt barnläger 2018 som vi aldrig
ska glömma. Hoppas vi ses nästa år!
/En massa trollkramar från ledarna
Rebecca Jonsson, Josephine Kirkegaard,
Kristoffer Kold Erlandsen, Cecilia Björck,
Leila Svetlov och Nikolaj Kirkegaard

Nordiskt Juniorsläger 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.

Lägret var fullt med roliga aktiviteter,
teambuildning, måltider, föreläsningar,
läggdags och ännu mer aktiviteter. Vi hann
med ett dagsbesök till huvudstaden
Bratislava där vi besökte ett gammalt slott
och blev guidade runt i stan av en döv
slovakisk kvinna. En eftermiddag hade vi
vattenaktiviteter och då utbröts ett
vattenkrig mellan alla, både deltagare och
ledare.
Föreläsningarna handlade om dövidentitet,
dövkultur, dövkonst och dövsport. Vi hade
teateruppvisningar med kopplingar till de
olika temana. Alla grupper har verkligen
gjort sitt yttersta! En kväll var det
kulturafton, och då hade vi svenska
gruppen ett bord med svenskt godis och
kakor att bjuda på. När det var dags för
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avfärd ville vi
knappt åka! En
otrolig
upplevelse.

som möjligt. Eric Backman blev vår stolta
vinnare!
/Ledarna David Öhman, Monika Boksz, Joel
Modig och Niclas Mauritzson

/Gruppledaren
Rebecca Jonsson

En mysig Ridweekend i Leksand
Spelläger i Spelens Hus
Tidigare hade gemene man sett TV-spel
nästan som tabu, därför var det stort att ha
vårt första Spelläger någonsin i Malmö den
1-5 augusti 2018! Lägret bestod av TV-spel,
brädspel, E-sport, retro/arkadspel och så
icke-spelrelaterade aktiviteter som Gokart
och Laserdome.

I augusti ordnade SDUF för första gången
en Ridweekend för åldersgruppen 18-30
år! Vi fick åka till vackra Dalarna, till
Leksands ridklubb 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

Det blev fyra ledare och nio deltagare, och
alla blev jättenöjda! Vår bas för hela lägret
var ett föreningshus vid namn "Spelens
Hus", där det fanns TV-spel av absolut alla
typer! De hade en fantastisk källare (som
dessutom var sval gentemot hettan
utomhus), full med saker som brädspel och
TV-spel, Vi hade möjligheten att gå ner och
hämta något för att använda det! Som
julafton för alla deltagare samt ledare.
Sista kvällen hade vi en stor spelturnering
som bestod av fyra moment, där
deltagarna skulle samla in så många poäng

åkte vi iväg på en utflykt till mysiga Tällberg
och kopplade av på spa där hela
eftermiddagen med utsikt över den vackra
naturen.
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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).

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!
/Gruppledaren Joel Modig

Stadskampen med Amazing Race
I år gick Stadskampen av stapeln med
AMZAING RACE med Dalarnas Dövas
Ungdomsklubb (DDU) som värd.

Det blev en jättefin långhelg och vi hade
väldigt roligt! Missa inte chansen och
anmäl dig nästa gång, du med!
/Gruppledare Stine Venseth

Nordiska vikingar i Danmark
Den 5-11 augusti var det dags för Nordiskt
Ungdomsläger (NUL) i Auderöj i Danmark
med åtta deltagare och en gruppledare
från Sverige.

I tävlingen fick lagen springa, cykla eller åka
runt om i Leksand och runt Siljan för att lära
känna staden och Dalarna. Varje station
har uppdrag som måste utföras för att laget
ska få nästa ledtråd och veta om de får
transportmedel eller inte. Många av
uppdragen var lite kryddade av antingen
Dalarnas kultur och historia eller dövas
historia och kultur.
Årets vinnare blev Örebro Dövas
Ungdomsklubb (ÖDU). På andra platsen
kom Stockholms Dövas Ungdomsråd
(SDUR) och på tredje platsen kom Dalarnas
Dövas Ungdomsklubb (DDU). Tack till alla
tävlingsdeltagare för deras engagemang
och glädje.

Det var Viking-tema, med massor av
aktiviteter och en utflykt till Roskilde för att
besöka ett vikingamuseum. Veckan
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Kurs- och konferensverksamhet
Engagera Dig!

Kursen ”Engagera Dig!” genomfördes med
ca 15 deltagare från SDUF, SDR, SDI och
Västanviks folkhögskola. Där tog man upp
om hur man kan engagera sig ännu mer
eller får andra att känna sig välkomna i
föreningen och då också vilja engagera sig.
För den ideella kraften är viktig!
Man kan engagera sig på flera olika sätt, t
ex genom styrelse, som lägerledare, sitta
med i arbetsgrupper, valberedning, i en
lokal ungdomsklubb med mera. Man kan
engagera sig och bidra med både stora eller
små medel och genom olika roller i SDUF
eller dövungdomsrörelsen.

Ungdomsklubbskonferensen
”Dövkultur” Uppsalas Dövas Hus
Vi alla samlades i Uppsala Läns Dövas
Förenings hus, en vit, fin och mysig villa där

vi körde igång årets Ungdomsklubbskonferens med det spännande temat:
Dövkultur. Fredagskvällen var det icebreaking och SDUF hade bjudit in projektet
BOUJT som berättade om sin jourverksamhet. Många var intresserade och
ställde frågor!
Lördagsförmiddagen hade vi Ungdomsklubbsforumet som vanligt, där SDUF
informerade om sin verksamhet och hur de
arbetar samt ungdomsklubbarna fick
diskutera med varandra om olika frågor. Vi
hade en workshop om hur SDUF ska arbeta
intressepolitiskt och det var många heta
diskussioner!

På eftermiddagen kom Niklas Wanjura från
SVT Teckenspråk som lyfte ämnet
Dövkultur och varför det är så få döva
ungdomar i Sverige som vill anmäla sig till
olika kulturevents, t ex European Deaf
Youth Capital i Stockholm 2017, där många
från Europa deltog men inte enda från
Sverige.
Sist så avslutades helgen med Jamila
Ouahid, en känd dövkulturprofil med en
workshop om vad som är Dövkultur.
Deltagarna fick spela upp olika scener med
situationer som är typiskt döva.
Tack för helgen!
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Utbildningshelg för lägerledare
Lägergruppen arrangerade den här
utbildningshelgen för SDUF:s lägerledare
som sedan skulle jobba på SDUF:s
sommarläger. Helgen var en perfekt chans
för ledarna att få träffas och lära känna
varandra.
De fick bland annat lära sig konflikthantering, bra bemötande, HLR (Hjärt- och
Lungräddning), Första hjälpen, NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), hur
man hanterar språkmiljön med både tal
och teckenspråk med mera.

En mörk och läskig stämma på en
rustik herrgård
SDUF hade sin årliga förbundsstämma i
Stockeboda Gård i östra Skåne den 26-28
oktober 2018. Helgen var både mysig och
läskig med en spökrunda ute i det lantliga
beckmörkret och kylan där kusliga figurer
smög omkring och skrämde livet ur våra
stackars ungdomsklubbsombud.

På lördagskvällen gick vi ut och åt på den
dövägda oh teckenspråkiga restaurangen
Fredriks Gorumet & Bar.

Turkost fokus på styrelsearbete
Det här är en styrelseutbildning på Västanviks folkhögskola i på grundläggande nivå.
Det blev en bra helg med nya kunskaper,
erfarenheter och vänner. Det togs det upp
om vad en bra styrelse är och alla olika
roller, som ordförande, kassör, sekreterare
och valberedning samt hur man är som
ungdomsklubbsombud på en SDUFförbundsstämma och MASSOR mer!

Förbundsstämman leddes av stämmoordförande Kenneth Sandberg och
nedtecknades av stämmosekreterare
Addiswa Stenström. Ombuden valde bland
annat in en ny styrelse för 2018-2019 och
beslutade om verksamhetsplan 2019.
Under stämman tillkännagavs SDUF:s
Utmärkelse 2018 som gick till alla de döva
kvinnorna och icke-binära i #BYSS och
#Slådövörattill under rörelsen #Metoo.

Fritidsgårdsworkshop

Vi ser fram emot allas fortsatta arbete och
engagemang i ungdomsklubbsstyrelser
eller i andra former!

Vad är viktigare än lokala fritidsgårdar där
döva och hörselskadade barn och
ungdomar kan samlas efter skoldagen? För
den här workshopen samlade vi
fritidsledare från hela Sverige för att
diskutera, utbyta idéer och erfarenheter
med Åsa Gustavsson, en av grundarna till
DUKiS, fritidsgården i Stockholm.
18

Dövungdomspolitik
Järvaveckan
SDUF fanns på plats via Jonna Sjögren och
Laith Fathulla i Järvaveckan tillsammans
med ett av våra projekt, VI SKA MED och
lobbade hårt, med tanke på att det var
valår, på vårt tema ”Inkludera vår
kompetens!”.

seminarier som handlade om ungdomar
men det var mycket om hur samhället
kunde påverka ungdomarna och ett av
ämnena var ex. om porr. Jag och Laith fick
även delta i varsin paneldebatt och fick då
möta riksdagsledamöter och ta upp våra
viktiga frågor som de fick svara på.

Vår förbundsordförande Laith Fathulla fick
tillsammans med VI SKA MED träffa
statsministern Stefan Löfven. Det blev ett
bra möte som vi fick lyfta fram några av
våra viktiga frågor. På mötet diskuterades
det även om döva, personer med
hörselskada och dövblindhets situation
kring tolktjänst, hjälpmedel och andra
resurser i arbetsmarknaden.

Almedalen
Vi fick äran att delta i en av de viktigaste
händelserna under året för SDUF och
framförallt för alla döva ungdomar som vill
ha sina rättigheter: nämligen Almedalen.
Under den veckan fick SDUF och även våra
två projekt VI SKA MED och BOUJT gå runt
i vackra Visby för sprida kunskap om döva
och vad vi egentligen vill och framförallt
behöver i samhället. Vårt tema i år var
”Inkludera vår kompetens!”.

Det var väldigt roligt vecka, väldigt intensivt
men vi har fått otroligt bra feedback från
många. Det var extra mycket folk på plats
pga. valår, så det var också lite extra
spännande. Sen bodde vi utanför Visby i en
mysig dövägd sommarstuga, så där
laddade vi upp varje kväll för nästa
intensiva dag. En tuff men oförglömlig
vecka skulle jag beskriva detta.
/Styrelseledamot Jonna Sjögren

Från SDUF-styrelsen var det jag och Laith
Fathulla som deltog. Vi gick på flera
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Skrivelser och uttalanden
2 februari: Förtydligande om ”var SDUF
står i frågan om teckenspråksmiljön och
hörseltekniska hjälpmedel i lägerverksamheten"
21 februari: SDUF och SDR i gemensamt
remissvar på ”förslaget till reviderad
läroplan för förskolan”.
8 mars: Internationella kvinnodagen ”SDUF
stödjer de döva kvinnorna i #metoo- och
#BYSS-rörelsen”.
13 juni: Pressmeddelande från SDUF och
SDR: ”Nej till kommunalt huvudmannaskapsansvar för specialskolorna!”.
14 juni: Debattartikel tillsammans med DIK,
DHB, SDR och STTF: ”Mer resurser krävs till
teckenspråkstolkarna”.
29 juni: Pressmeddelande från SDUF, VI
SKA MED och BOUJT: ”Inkludera vår
kompetens!”.
29 juni: Kritik mot regeringen tillsammans
med SDR, UH, HRF, FSDB, DBU och DHB:
”Regeringen slänger tolkmiljoner i sjön”.
30 augusti: Debattartikel tillsammans med
22 andra organisationer: ”Inför psykisk
hälsa i läroplanen!”.
23 oktober: SDUF och SDR i gemensamt
remissvar ”Ett oberoende public service för
alla – nya möjligheter och ökat ansvar”.

SDUF:s Utmärkelse 2018
”Vartannat år tilldelar Sveriges Dövas
Ungdomsförbund SDUF;s Utmärkelse
någon person, grupp eller organisation som
gjort stort inflytande bland det gångna
årets händelser.

Med förbundsstyrelsen som jury delar
SDUF i år SDUF:s Utmärkelse 2018 till
gruppen #BYSS* och #Slådövöratill i
#metoo-rörelsen. Utmärkelsen tilldelas alla
de döva kvinnor och icke-binära som har
medverkat och varit involverade i rörelsens
upprop på ett eller annat sätt.
Vi är hedrade av dessa kvinnor och ickebinära som hade modet att dela med sig av
sina överlevnadsporträtt om sexuella
trakasserier och övergrepp genom sina
berättelser. Det är svåra berättelser men
något som vi alla måste ta till oss. De flesta
fick genomleva det helt ensamma men
kunde sedan hitta tröst och styrka hos
varandra i denna rörelse. Sedan dess har
rörelsen vuxit och ännu fler kvinnor och
icke-binära har delat med sig av sina
erfarenheter från sexuella trakasserier och
övergrepp.
#BYSS och #Slådövöratill är bara en början
och vi är av rörelsen motiverade att
tillsammans fortsätta vår strävan efter att
bryta tystnadskulturen i dövvärlden.
De döva kvinnorna och icke-binära har visat
oss vad det verkligen innebär att tala
sanning mot makten och normen. Genom
sitt mod gör de förändringar för
kommande generationer och en skillnad
för någon som kämpar för sin morgondag.
Av att hedra den här gruppen som öppnade
sig, strävar vi efter att hedra alla dem som
är överlevande av mörka sexuella
övergrepp, sexuella trakasserier och
tystnadskultur.”

Samarbetspartners
SDUF har under året haft ett värdefullt
samarbete med dessa i bl. a. projekt,
intressepolitik, läger och kurser.

* byss syftar till tecknet som används när man inte bryr sig
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Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Barnens Rätt i Samhället (Bris)
Dövblind Ungdom (DBU)
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer (LSU)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS)
Sverok
Unga Hörselskadade (UH)
Unizon
Västanviks folkhögskola
Riksförbundet för döva, hörselskadade
barn och barn med språkstörning (DHB)
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI)

Representationer
Januari
7 Möte med SDDF om SKUR framtid,
Viktor Jäderlund
20 SDR:s styrelsemöte, Laith Fathulla
22 Styrgruppsmöte VI SKA MED,
Stockholm, Laith Fathulla
24 Möte med ABF om samarbete, Sofia
Nilsson och Alexandra Polivanchuk
30 Public Service-möte, Stockholm, Daniel
Littorin och Laith Fathulla
Februari
6 Samrådsmöte med SDR, Stockholm,
Laith Fathulla

22-25 STTF:s nordiska tolkseminarium,
Laith Fathulla
26 Kannebäcksskolan, skolturné,
Göteborg, Stine Venseth
27 Vänerskolan, skolturné, Vänersborg,
Jonna Sjögren och BOUJT
28 Möte med Östervångsskolans elevråd,
Lund, Viktor Jäderlund
28 NUFT-möte, Stockholm, Laith Fathulla
Mars
10 UF Viljans årsmöte, Vänersborg, Jonna
Sjögren
12 Konferens Dövas historia och kultur i
skolan, Laith Fathulla
14 Releasemingel för Teckna Sex/RFSU,
Stockholm, Laith Fathulla
14 Styrgruppsmöte Dövas historia och
kultur i skolan, Laith Fathulla
15-17 DNUR-möte, Danmark, Viktor
Jäderlund och Alexandra Polivanchuk
16 Rudbecksgymnasiet ingivning, Örebro,
Nora Duggan
16 Dövteamets utbildningsdag:
Språkdeprivation, Laith Fathulla
17 JTUF:s årsmöte, Jönköping, Jonna
Sjögren
19 Birgittaskolan del 1, skolturné, Örebro,
Nora Duggan och BOUJT
20 ÖDU:s årsmöte, Örebro, Nora Duggan

9 Manillaskolan, skolturné, Stockholm,
Laith Fathulla
9 SFI/TFI i Huddinge, skolturné, Stockholm,
Laith Fathulla
14 Styrgruppsmöte Dövas historia och
kultur i skolan, Laith Fathulla
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21 SPSM:s ungdomsnätverk, Stockholm,
Laith Fathulla
21 Kristinaskolan, skolturné, Härnösand,
Sofia Nilsson och BOUJT
26 Södertörns folkhögskola föreläsning,
Stockholm, Laith Fathulla
27 Frukostseminarium ”Likvärdig
utbildning?”, Stockholm, Laith Fathulla
April
7 SDR:s styrelsemöte, Laith Fathulla
8 DBU:s årsmöte, Härnösand, Mikaela
Söderström
10 Styrgruppsmöte BOUJT, Stockholm,
Mikaela Söderström, Sofia Nilsson och
Tahir Mohammed
12 Seminarium om tolktjänst i arbetslivet,
Laith Fathulla
13 Demonstration ”Nationell tolktjänst
nu!”, Stockholm, Laith Fathulla
14 GTU:s årsmöte, Göteborg, Stine
Venseth
18 NDF:s 100-årsjubileum, Oslo, Norge,
Viktor Jäderlund
19 Birgittaskolan del 2, skolturné, Örebro,
Nora Duggan och BOUJT

Maj
2 Möte om satsningen på tolktjänst i
arbetslivet, Laith Fathulla
3 Dövkulturarv referensgruppsmöte,
Örebro, Nora Duggan
4 SDF 150 år symposium, Stockholm, Laith
Fathulla
8 Workshop om Lilla Almedalen med
Barnombudsmannen, Laith Fathulla
11-13 Styrelseutbildning, Västanviks
folkhögskola, Leksand, Stine Venseth
16 Seminarium ”Ska det svenska
teckenspråket likställas som talat
svenska?”, Stockholm, Alexandra
Polivanchuk
16 RGD/RGH, skolturné, Örebro, Laith
Fathulla
19 BOUJT 1 årsjubileum, Stockholm, Jonna
Sjögren
Juni
1-3 SDR:s förbundsmöte, Linköping,
Mikaela Söderström
29 Barnläger, Västanviks folkhögskola,
Leksand, Nora Duggan
Juli

21 SDDF:s årsmöte med fokus på
ungdomsfrågor, Malmö, Viktor Jäderlund

12-15 EUDY General Assembly Rumänien,
Nora Duggan

23 Styrgruppsmöte VI SKA MED,
Stockholm, Daniel Littorin

Augusti

23 Funktionshinderdelegation, extrainsatt
möte, Laith Fathulla
27-29 Lägerledarutbildningshelg, Örebro,
Nora Duggan
28 Teckenspråkets Rösts årsmöte,
Göteborg, Stine Venseth

3-5 Nordisk dövkulturfestival, Danmark,
Laith Fathulla
31 BOUJT bemötandeutbildningshelg,
Stockholm, Nora Duggan
September
13 Utredning om demokrativillkor i statlig
bidragsgivning, Laith Fathulla
22

17 Styrgruppsmöte VI SKA MED,
Stockholm, Daniel Littorin
20 Uppföljningsmöte: Dövas historia och
kultur i skolan, Laith Fathulla
20 Träff för minoritet- och urfolksfrågor,
Laith Fathulla
21-23 Dövas Dag, kryssning från
Stockholm, flera ur SDUF-styrelsen

18-20 European Forum of Deaf Woman,
Valencia, Stine Venseth och Nora Duggan
November
4 Möte med SPSM:s barnombud Jenny
Nilsson, Malmö, Viktor Jäderlund och Laith
Fathulla
6 NUFT-möte, Stockholm, Laith Fathulla
6 Möte med ABF om samarbete, Sofia
Nilsson
20 SPSM:s elevrådsutbildningsdag,
Stockholm, Sofia Nilsson

26 Möte med SDR om medlemssystemet,
Skype, Viktor Jäderlund och Sofia Nilsson
Oktober
2 Styrgruppsmöte BOUJT, Sofia Nilsson
och Tahir Mohammed
5 Dialogmöte med UR, Stockholm, Laith
Fathulla
6 SDHS:s seminarium, Sundsvall, Mikaela
Söderström
7 Möte med RFSU om Jämställdhetsprojekt, Laith Fathulla
9 SPSMs ungdomsnätverk, Stockholm,
Laith Fathulla
12 Möte med UR om sändartillstånd 2020,
Stockholm, Laith Fathulla

December
1 Medlemssystemsworkshop för SDR och
dövföreningar, Örebro, Viktor Jäderlund
1 Fritidsgårdsworkshop, Stockholm, Nora
Duggan
2 Medlemssystemsworkshop för SDUF och
ungdomsklubbar, Nora Duggan
7 SDR-styrelsemöte, Stockholm, Nora
Duggan
11 BOUJT styrgruppsmöte, Stockholm,
Nora Duggan, Sofia Nilsson och Tahir
Mohammed
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SDUF i världen
SDUF har ett mångårigt och viktigt
samarbete med andra döva barn- och
ungdomsorganisationer
på
nordisk,
europeisk och världsnivå.

Norden - DNUR
Dövas
Nordiska
Ungdomsråd - DNUR
är ett råd med
dövungdomsförbunden från alla
de nordiska länderna
som träffas två gånger per år och tar upp
frågor som rör döva och hörselskadade
barn och ungdomar i Norden. Varje
nordiskt land turas även om att arrangera
nordiska läger och seminarier varje år.
Under 2018 var Viktor Jäderlund och
Alexandra Polivanchuk representanter för
SDUF i DNUR, som även bidrog till att en
DNUR-sång skapades, filmades och lades
upp i Facebook!

Europa – EUDY
European Union of the Deaf Youth – EUDY
är en paraplyorganisation för döva barn-

och ungdomsförbund i
Europa och SDUF är
självklart medlem. EUDY
jobbar
med
både
intressepolitik och läger
för barn och ungdomar på
europeisk nivå, dit SDUF ofta skickar
svenska deltagare och ledare.
Nora Duggan var ombud och representerade Sverige och SDUF under
EUDY:s General Assembly (årsmöte) i
Rumänien.
Stine Venseth och Nora Duggan från SDUF
representerade EUDY under European
Forum of Deaf Women i Valencia, Spanien
med många viktiga föreläsningar och
diskussioner om döva kvinnors rättigheter
och jämställdhet mellan könen. Intressant
att se hur olika europeiska länder har sina
utmaningar och lösningar, nyttigt att få
samarbeta och få tips av varandra!

Världen – WFDYS
Förutom DNUR och
EUDY är SDUF även
medlem
i
World
Federation of the Deaf
Youth Section - WFDYS.
Även WFDYS jobbar både med intressepolitiska frågor samt erbjuder läger för
döva barn och ungdomar från hela världen
med en chans att möta nya vänner och
skapa ett globalt kontaktnät.
WFDYS hade i år inga svenska
representanter eller något General
Assmebly (årsmöte). Nästa WFDYS General
Assembly blir i 2019 i Paris, Frankrike.
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Tack för 2018.
Tack för ett år!
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