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Då fick jag bevisa att jag faktiskt kunde ta hand om spädbarnet, 
och bakom kvinnorna satt männen och var helt förbluffade. Det 
ledde till väldigt givande diskussioner mellan mig, kvinnorna och 
männen om könsroller och vem som ska ta hand om vad. På slutet 
började kvinnorna ställa krav på männen. 

I Gambia var jag inte en ”äkta man”, men jag öppnade upp för 
samtal och reflektioner kring vad manlighet är. Det var först då jag 
kände att här hade jag gjort skillnad på riktigt.

I Sverige är machokultur och maskulinitetsnormer helt 
annorlunda än i Gambia.
Jag ser fram emot att tillsammans med Malin Johansson Kvitvær 
och Patrik Nordell skapa arenor 
där vi med hjälp av konstnärliga 
metoder öppnar upp för samtal 
och reflektioner kring den 
rådande machokulturen och 
maskulinitetsnormerna genom 
workshops och aktiviteter.

elias tebibel 
projektmedarbetare ”äkta man?”

Mitt namn är Elias Tebibel, projektmedarbetare i projektet ”Äkta 
Man?”. Jag brinner för mänskliga rättigheter. Jag anser att alla 
människor har rätt till ett bra liv oavsett vem man är eller varifrån 
man kommer. Jag drömmer om att en dag göra skillnad då jag vet 
att Rosa Parks med små medel skapade en helt annan innebörd i 
vad kurage innebär. Vi kan alla göra skillnad även med små medel. 

Jag ska nu dela med mig av en resa där jag inte var en ”äkta man”. 
Någon dag under sommaren 2019 förstod jag att jag verkligen ville 
göra skillnad på riktigt. Inte bara teoretiskt. Därför beslöt jag i 
sista minuten att åka till Gambia för att bistå tre dövskolor på eget 
initiativ. Tanken med resan var endast att bistå dövskolorna med 
kläder, material och pengar, inget mer än så.

Jag träffade många människor när jag besökte skolorna och 
därför blev jag inbjuden till ett dövt brudpars bröllop under min 
sista kväll i landet. Under bröllopets gång erbjöd jag att hjälpa 
till med att ta hand om ett spädbarn. Ett kort ögonblick blev jag 
bröllopets höjdpunkt istället för brudparet.
 
Ni kanske undrar varför?
Jo, för att jag var en man som tog hand om ett spädbarn. Gästerna 
var väldigt skeptiska till om jag kunde bära ett spädbarn på ett 
korrekt sätt eftersom det inte var en självklarhet att män tog hand 
om barn själva.

När jag inte var en ”äkta man” 
Reflektioner av SDUF:s nyaste medarbetare

Julen närmar sig, så vi alla i förbundsstyrelsen och 
på kansliet vill önska er alla God jul och Gott nytt år!

unggadövaszon
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Vartannat år tilldelar Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF:s Utmär-
kelsepris någon person, grupp eller organisation som haft stort inflytande 
under det gångna året. År 2020 utdelar SDUF utmärkelsepriset till  
Rebecca Jonsson eftersom hon, helt själv, under flera år drivit UF Viljans 
ungdomsgård i Vänersborg framåt. 

SDUF vill uppmärksamma den styrka och järnvilja hon uppvisat 
oavsett de medgångar eller motgångar som hon mött. Oavsett vad har  
Rebecca alltid velat att fritidsgården ska hållas öppen så att unga döva 
ska få en trygg plats att gå till efter skolan för att umgås. Hennes initia-
tiv betyder mycket för våra döva barn och ungdomar, och Rebecca är en 
förebild både för Vänersborgs och för hela Sveriges döva ungdomar. SDUF 
vill rikta vår tacksamhet till Rebecca för det engagemang hon har i vår 
anslutna ungdomsklubb.  
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BOUJT söker nya syssnare
Är du redo att syssna, stötta och peppa? Vill du ge stöd till döva och 

hörselskadade barn och ungdomar? Nu håller BOUJT i en grundläggande 
bemötandeutbildning 29-31 januari. Under denna utbildning får du verk-
tyg som krävs för att ge stöd. Utbildningen blir sannolikt på distans. Har 
du frågor, eller känner du dig manad att söka? Kontakta Jiin på jiin@
boujt.se. På hemsidan www.boujt.se hittar du mer information. Kom 
igen och ansök!
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SDUF:s läger 2021
Snart är det dags att anmäla sig som deltagare eller skicka in ansökan 

som ledare till 2021 års läger! Vi öppnar under december månad, så håll 
utkik på vår hemsida och sociala kanaler! SDUF arrangerar eller skickar 
deltagare till dessa läger: 

•  23-25 april, Obligatorisk utbildningshelg för lägerledarna, Örebro 
där lägerledarna får träffa varandra, planera och få fortbildning för att 
kunna genomföra underbara läger! 
•  28 juni-4 juli, Barnläger, Tallnäs, Skillingaryd i Småland, 6-12 år. 
SDUF:s traditionella och uppskattade läger fullt av bus och skoj! 
•  25-31 juli, Nordiskt Barnläger, Danmark, 7-12 år 
• Juli, EUDY Children Camp, Schweiz, 9-12 år. Ett europeiskt läger med 
en mix av olika språk, kultur och levnadssätt! 
•  23-31 juli, EUDY Junior Camp, Flachau, Österrike, 13-17 år. (Framflyt-
tat från 2020.) Samma som ovan, men för 13-17 år! 
•  Juli, Språkresa till USA, 14-17 år. En oförglömlig resa, som ger dig 
chansen att åka till USA och möta andra döva barn och ungdomar! 
•  Nordiskt Ungdomsläger, Säfsen, Sverige, 18-30 år. (Framflyttat från 
2020.) Än är det Sveriges tur att arrangera NUL! Det är först till kvarn 
som gäller för anmälan. 
•  15-21 november, WFDYS Junior Camp, Indien, 13-17 år.

Mer information finns på SDUF:s hemsida, Instagram eller Facebook. 
Frågor? Kontakta lägergruppen på lager@sduf.se

SDUF:s Utmärkelsepris 2020 




