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och mer intresse för organisationer, så tror jag att det betyder mycket 
om det är fler svenskar som läser på FR. För då kommer det växa små 
frön hos dem vilket leder till att fler inser sin döva identitet och då blir 
också mer engagerade i dövrörelsen. Jag märkte att det jag lärde mig 
i FR hade jag tidigare omedvetet saknat under min skoltid i Sverige. 

Jag gick i dövskola i både grundskola och gymnasiet men ändå fick 
jag inte lära mig om dövidentitet. Jag läste samhällsvetenskapliga 
linjen i gymnasiet men fick aldrig diskutera om vad det innebär 
att vara döv i samhället, hur vi kan bemöta dessa barriärer som vi 
kommer att möta under vårt liv som till exempel arbetsliv. 
Under mina studier i Danmark kom jag till insikt att om vi inte har 
döva föreningar eller organisationer, eller om dessa organisationer 
läggs ner, hur kan vi då kämpa för våra rättigheter och få oss döva att 
synas i samhället? Jag vet att det finns diskussioner om att det är flera 
som inte är så intresserade av organisationer eller sina rättigheter. Jag 
tycker att det är en farlig utveckling då det är viktigt att vi försöker 
ändra på vårt beteende innan det är för sent.  

När jag kom tillbaks till Sverige från FR då 
kändes det självklart att jag ska vara med i SDUF-
styrelsen då jag vill vara med i dövrörelsen och göra 
någon förändring. SDUF jobbar för/med döva unga 
individer och det är exakt det jag vill jobba med  
just nu.  

julia grahn, 
styrelseledamot 

Jag är ny i SDUF-styrelsen och det är min tur att skriva här. Jag 
vill gärna dela med mig min erfarenhet om Frontrunners med er.  
Frontrunners är en internationell skola för döva från hela världen. 
Skolan ligger på Castberggård Højskole (Danmarks motsvarighet till 
svenska Västanviks folkhögskola). Frontrunners (FR) har haft totalt 
185 studenter sedan starten år 2005. Man kan först läsa media eller 
organisation och sedan kan man välja mellan dövstudier eller sport. 

Jag kom till FR hösten 2019 och vi var totalt 13 studenter med 5 
lärare. Vi studenter kom från Frankrike, Italien, Tjeckien, Japan, 
Vietnam, Australien, Brasilien/Danmark och Israel. Vi åt alla måltider 
tillsammans, hade undervisning tillsammans, bodde tillsammans och 
umgicks 24/7. Det förekom en del kulturkrockar när det var många 
från olika kulturer som levde tillsammans. Men när vi hade våra 
kulturkrockar då lärde vi oss hur man kommunicerar med varandra 
på ett bra sätt så det blev mindre missförstånd framöver. Undrade 
man något eller kände att det blev annorlunda än vad man hade tänkt 
sig, då frågade man vad den andra tänkte så fick man svar. För alla gör 
på olika sätt och tänker på olika sätt men genom kommunikation så 
fungerade vi ihop. 

När jag började på FR så var jag förvånad över att jag var bara 
den tredje svensken på 15 år som gick i denna skola. Varför är det 
så få svenskar som åker till FR fast det ligger i vårt grannland? Nu 
i september börjar ett nytt år i skolan, FR 16, och där finns det ingen 
svensk deltagare. 

För att stärka dövrörelsen i Sverige och få fler starkare dövindivider 

Mina tankar om dövrörelsen i Sverige 
Julia tillsammans med sina klasskamrater på Frontrunners 15. 

vad händer i sduf?
Vissa möten/events kan ändras pga. rådande coronasituationen. Aktuell information finns i vår hemsida.
14/9	 Sista	dag	för	anmälan	till	förbundsstämman	 	 16-18/10	 Fritidsgårdsträff,	Vänersborg		
18-20/9		 Dövas	Dag,	digitalt		 			 	 	 31/10	 Sista	dag	för	ansökan	till	Gum	Anders	minnesfond	 	
23/9	 Internationella	dagen	för	teckenspråk	 	 	 5-6/11	 Förbundsstyrelsemöte,	Sundsvall
25-26/9	 EUDY	General	Assembly,	på	distans	 	 	 6-8/11	 Förbundsstämma,	Sundsvall
27/9	 Lägergruppsmöte,	Stockholm/på	distans
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Tack Arvsfonden! 
Tänk att idag finns chattjour för döva och hörselskadade barn och ung-

domar på teckenspråk, BOUJT, något som inte fanns för tre år sedan. Tänk 
att vi har utbildat 30 döva och hörselskadade syssnare som kan syssna och 
visa sitt stöd och uppmuntran. Tänk att vi lyckades skapa en workshops-
form ”Genuskalas” och genom våra möten kunde vi få ungdomar att inse 
vad våld, genus och makt kan förstöras runt omkring oss. Det är härligt 
att tänka på vilken viktig del vi alla är till att världen blir mer jämställd. 

BOUJT:s treåriga projekt med stöd från Arvsfonden är mot sitt slutsk-
ede, 15 september. Vi vill säga tack till Arvsfonden för deras stöd, och nu 
fortsätter SDUF med BOUJT vidare med nya bidragsgivare för en fortsatt 
jourverksamhet! Vi har fått äran att CHILDHOOD valde oss och tillsam-
mans ska vi utveckla BOUJT vidare med start den 16 september.

Barnläger på Björkö 22-28 juni
I somras har SDUF genomfört ett fantastiskt barnläger på Björkö vid 

v(b)ästkusten. Vi har lekt och badat en massa, haft tårttävling och pro-
vat på krabbfiske. Det blev också två utflykter. Den ena var till Lilleby 
strand där det fanns en stor brygga där man kunde hoppa ner i havet och 
den andra var till Slottsskogen i Göteborg där det fanns en stor lekpark 
som barnen kunde röja fritt i. Sista kvällen bestod av disco med Disney- 
utklädsel.

Detta år fick vi en annorlunda utmaning att kunna genomföra lägret. 
Utmanaren var givetvis Corona. Vi hade utökad städrutin i våra lokaler 
på lägerplatsen samt barnen fick tvätta händerna ofta med handsprit. Det 
har varit ett fint väder hela veckan så det var extra viktigt att dricka och äta 
ordentligt. Slutligen vill vi ledare säga tack till deltagarna för en toppen- 
vecka!                    Rebecca Jonsson, föreståndaren

unggadövaszon

Nytt projekt – Äkta Man 
Vad innebär det egentligen att vara en ”äkta man” och visst kan man 

vara det på olika sätt? Att få chansen att samtala om detta i ett öppet kli-
mat är något vi vet länge har efterfrågats och genom vårt nya projekt Äkta 
Man kommer vi äntligen kunna tillgodose behovet. Under tre år ska vi 
kavla upp ärmarna och arbeta förebyggande och våldpreventivt, mot över-
grepp och sexuellt våld. Vi kommer rikta oss till teckenspråkiga pojkar 
och män mellan 6 och 30 år. Och genom olika aktiviteter och workshops 
ska vi skapa arenor där konstnärliga metoder öppnar upp församtal och 
reflektioner kring den rådande machokulturen, maskulinitetsnormer och 
hur det påverkar livet och vardagen i praktiken.  

Äkta Man-projektet äger vi tillsammans med Riksteaterns Tyst Teater, 
Svenska Dövidrottsförbundet och RFSU Stockholm och projektet finansi-
eras av Arvsfonden. 

Annorlunda lägersommar
SDUF hade planerat att ordna läger/skicka deltagare till totalt 6 läger för olika åldrar under sommaren 2020. Men flera blev inställda eller skjuts fram 

till nästa år. Håll utkik på vår hemsida/sociala medier för information. Vi är glada över att 2 av 6 läger kunde genomföras i år, vi har naturligtvis följt 
FHM:s rekommendationer så gott vi kunnat. Tack till alla som var med på Barnläger i Björkö för 6-12 år och Ridweekend i Örebro för 18-30 år! 

Läs gärna rapporten från barnlägret här nedan. 

Ellinor, vik. verksamhetsansvarig
Vår verksamhetsansvarig Sofia Nilsson har nu gått 

på föräldraledighet, därför har vi anställt en vikarie 
för henne. 

Vi på SDUF välkomnar Ellinor Persson som  
kommer att arbeta hos oss i cirka 1 år. Man når Ellinor 
på mejlet ellinor@sduf.se 


