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Vem gör det möjligt?

Till följd av coronaviruset så följer SDUF Folkhälsomyndigheten
och Utrikesdepartementets rekommendationer under 2020. Men
för framtiden är det inte coronaviruset som är det största hotet
mot föreningslivet, alla våra läger och aktiviteter. Det största hotet
heter tid och prioriteringar.
Inför varje årsmöte är det svårt att hitta personer som vill
sitta i en styrelse. Jag vet att det finns många unga som väntar
på rätt tillfälle, för att styrelsearbetet tar tid. Vad du gör med din
tid är upp till dig, men vad har gjort att föreningslivet blivit så
nedprioriterat?
För mig är föreningslivet glädje, gemenskap och nya möjligheter.
Jag vill att alla roliga aktiviteter och läger som jag själv har fått
uppleva, ska barn och ungdomar också få uppleva.
Vi samlas vid bordet och mötesordförande förklarar
styrelsemötet öppnat. Det är nu allt blir möjligt! Lasergame,
äventyrsläger, föreläsning om ett spännande ämne eller
kanske åka och träffa andra som också sitter i en styrelse? Ett
spännande år väntar för dig som är nyvald till en styrelse. Ljuva
föreningsliv!

För varje år i föreningslivet lär jag mig mer och jag vet att det jag
lär mig är nyttigt för mitt framtida liv och arbetsliv. Föreningslivet
är på det sättet även en investering i mig själv och jag skriver in
föreningslivet på mitt CV.
Styrelsearbetet tar tid och ger ingen lön. Ändå får jag så mycket
tillbaka!
•
Glädje, gemenskap och nya möjligheter
•
Lärorikt
•
Personlig utveckling
•
Meriter att ta med på CV
Så nästa gång valberedningen frågar dig om du vill sitta i en
styrelse – ta chansen. För det är DU tillsammans med alla andra
som valt att säga ja till ett styrelseuppdrag som gör föreningslivet
möjligt!

1: 2012 - min första SDUF förbundsstämma med ÖDU.
2: 2014 - vandring med Norrlands Ungdomsklubb (NU).
3: 2015 - stödjande manifest i Härnösand för Kattungen förskola.
4: 2018 - var ombud på SDUF förbundsstämma.
5: 2019 - invald i SDUF styrelse. Jonny Dufvenberg saknas på bilden.

Mars månad är förbi och likaså ungdomsklubbarnas årsmöten.
Iallafall om det hade varit som vanligt. Men, det finns
ungdomsklubbar som haft årsmöten och jag vill säga stort grattis till
DIG som blivit vald till styrelsen i en av SDUF:s ungdomsklubbar!
Varmt välkommen! Det är en stor ära att få det förtroendet. I år har
SDUF:s Ungdomsklubbskonferens 2.0 premiär och två personer
från din styrelse får åka till Gävle och träffa styrelsemedlemmar
från de andra ungdomsklubbarna. En exklusiv helg bara för
personer som sitter i en styrelse. SDUF är även i startgroparna för
en ny arbetsgrupp som ska stödja ungdomsklubbarna och har som
vanligt planerat många spännande läger både i
Sverige och utomlands.
Till följd av coronaviruset blir vår upplevelse
av 2020 annorlunda. Men jag tror fortfarande
på ett levande föreningsliv, även efter 2020!
Tack för att DU finns!
juni sowell, förbundsordförande

vad händer i sduf?

Med reservation för att flera kan ställas in eller skjutas fram p.g.a. coronaviruset
Vår
20/4
8-10/5
14-15/5
15-17/5

SDUF:s ungdomsklubbar har årsmöten
DDU i Danmark har årsmöte, Danmark   
Utbildningshelg för lägerledare, Örebro
Förbundsstyrelsemöte, Gävle
Ungdomsklubbskonferens 2.0, Gävle

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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Maj
Maj
28/5
14/6
Sommar

Kulturhelg för 13-17 år, Vänersborg
SDI Ungdomsspel
SPSM Ungdomsnätverksträff, Stockholm
Lägerkickoff, Stockholm
Läger!   

  

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

Barnkonventionsutredningen

Ni kanske kommer ihåg att årsskiftet till 2020 blev historiskt i och med
att barnkonventionen äntligen blev svensk lag 1 januari 2020. Barnkonventionen brukar också omnämnas som FN:s konvention om barns rättigheter eftersom den handlar om att garantera alla barn deras mänskliga
rättigheter. SDUF har haft möte med Barnkonventionsutredningen som
arbetar med att se om svensk lagstiftning och praxis faktiskt överensstämmer med barnkonventionen.
Utredningen undersöker och kartlägger också hur svenska bestämmelser om barnets bästa och rätt att uttrycka sin åsikt tolkas i praktiken samt
vilken innebörd de ges inom olika rättsområden. SDUF lyfte vikten av att
stärka teckenspråket till Barnkonventionsutredningen, förstärkningen
måste ske såväl i lagstiftningen som praktiken för att döva barn- och ungdomar ska kunna skyddas av svensk lag.

Coronaviruset och SDUF:s verksamhet

Under mars började en smittspridning av coronaviruset i Sverige och
det har påverkat många arbetsplatser, och däribland SDUF:s verksamhet.
SDUF följer därför rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och
Utrikesdepartementet om hur vi ska agera för att minska risken till ökad
spridning.
Det har inneburit att SDUF fått ta till åtgärder, bland annat att anställda fått arbeta hemifrån och styrelsen har fått ställa in representationer
eftersom möten ställts in eller flyttats. Mycket arbete har däremot kunna
fortgå genom att möten hållits digitalt. Med andra ord fortsätter SDUF:s
verksamhet och om Folkhälsomyndigheterna eller Utrikesdepartementet
inte avråder kommer SDUF genomföra sina aktiviteter som planerat, vissa
aktiviteter har vi dock valt att flytta fram och ni kan läsa vad som gäller för
respektive aktivitet på vår hemsida: sduf.se

Vill du prata med någon?

Så här i coronatider ser vi att många känner sig oroliga eller ledsna. Det
kan handla om själva smittan, eller de följder den får när många tvingas
vara hemma i en otrygg hemsituation. Kanske känner sig en del till och
med uttråkade, av att sitta hemma i karantän eller för att skolor och jobb
stänger. Kom ihåg att du inte är ensam och att vi finns här för dig!
Om du vill prata med någon är du välkommen att besöka vår videooch textchatt! Du måste inte prata om corona, utan alla ämnen är okej att
lyfta. På vår hemsida boujt.se kan du se våra öppettider.

Vår mejl är öppen dygnet runt. Om du vill få stöd av BOUJT så kan
du också skicka ett mejl till fraga@boujt.se. Du kan antingen skriva eller
filma dig själv och bifoga videofilen. Våra syssnare svarar på det sätt du
föredrar.
Vi har också en frågelåda som du hittar på boujt.se/fragelada
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En av nycklarna till framgång!

Engagera dig! är en inspirationskurs som ger dig mer motivation, nya
kunskaper och tips och råd i hur du kan engagera dig i dövrörelsen på olika
sätt eller på ditt eget sätt. En sådan kurs genomfördes den 6-9 februari
2020 i Västanviks folkhögskola och jag deltog som SDUF-representant.
Jag lärde mig otroligt mycket och fick många nya perspektiv. Det var
roligt att lära känna många nya människor som gav mig mycket, samtidigt
som jag förhoppningsvis gav dem något. Vi delade våra kunskaper med
varandra och stödde varandra. Kursen hade många bra föreläsningar och
jag vill tacka föreläsarna! Föreläsningarna handlade bland annat om att
hitta sig själv, hur hittar man ideella krafter och vad eldsjälar är och var
vi hittar dem.
Just i denna kurs medverkade många döva i åldern från 15 år till över 90
år, och det var härligt. Vi kunde ändå dela våra perspektiv med varandra,
ha roligt och umgås oavsett hur gamla vi var. Den känslan var underbar.
Kursen har gett oss deltagare många meningsfulla verktyg vi kan använda i livet. 2 månader har nu gått sedan kursen genomfördes. Jag känner att jag har kvar den energin och några av deltagarna från kursen har
jag kontakt med än idag. Jag har sen dess kunnat göra så mycket som jag
aldrig trodde att jag skulle göra. Jag är så tacksam att jag var med på denna kurs!
Jag tycker att det är bra för en förening eller förbund att skicka dit minst
en från styrelsen varje gång en sådan kurs körs. Nu har jag ett gott samarbete med SDR, SDI, ABF och UH och resten av föreningarna som deltog.
Som styrelseledamot kan jag påverka mycket i SDUFs verksamhet genom
styrelsebeslut och också i samarbete med andra organisationer, nu och i
framtiden.
Efter denna kurs blev jag inbjuden till många möten och olika många
sammanhang, både som styrelseledamot och privatperson. En kurs som
gav mig mycket!		
Abdi Mohamed, SDUF-förbundskassör

SDUF söker verksamhetsansvarig

Vår verksamhetsansvariga går snart på föräldraledighet och vi söker nu
en vikarie fram till sommaren 2021.
Som verksamhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för SDUF:s
verksamhet. Där ingår att planera och ha budgetansvar för läger, kurser
och konferenser. Du har regelbunden kontakt med ungdomsklubbarna
och informerar om SDUF:s pågående verksamhet utåt på olika kanaler.
Placeringsorten är Stockholm på förbundets kansli och vi sitter i samma lokaler som våra projektanställda samt vårt moderförbund Sveriges
Dövas Riksförbund (SDR) och tillsammans erbjuder vi en dynamisk och
fullt teckenspråkig arbetsmiljö.
Annonsen i sin helhet finns i vår hemsida med ansökan senast 27 april
2020 till ansokan@sduf.se, dock med löpande intervjuer så vänta inte
med att skicka in din ansökan! För frågor, kontakta generalsekreterare
Johanna Söderström på johanna@sduf.se.
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