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SDUF – För dig som är ung och döv, hörselskadad och/eller teckenspråkig
Sveriges Dövas Ungdomsförbund är ett ungdomsförbund som jobbar
främst för unga döva och hörselskadade i åldrarna 6–30 år i Sverige
fast alla barn och ungdomar är välkomna att bli medlemmar eller
stödmedlemmar och/eller delta i våra aktiviteter! Det vill säga döva,
hörselskadade och CI-användare som går i dövskola, integrerat och/
eller i en skola med hörselklasser, även hörande med döva föräldrar

eller syskon eller bara allmänt intresserad av teckenspråk – är
välkomna! Alla våra aktiviteter och träffar är på fullt teckenspråk.
SDUF strävar efter att alla döva och hörselskadade barn och
ungdomar får samma möjligheter som andra i samhället. Det
krävs därför ett ständigt intressepolitiskt arbete som innebär att
vi bevakar frågor som direkt eller indirekt påverkar vår situation.

Jag vill stärka döva flyktingars rättigheter

Under Irakkriget 2003 såg jag många irakiska och somaliska
flyktingar i mitt tidigare hemland Syrien, men jag förstod inte vad
de kunde tänkas känna, varför de behövde fly och vad de upplevde
i det nya landet. Men sen tvingades jag själv att fly till Jordanien
2013 för att Syrien var i ett allvarligt krig.
Jag blev snabbt nyfiken på föreningar som fanns i Jordanien och
jag valde dessutom att bli volontär i en av dem. Det var egentligen
inget konstigt eftersom föreningslivet alltid varit en stor del av
mitt liv. Min far var aktiv i många olika organisationer och satt till
och med som vice ordförande i en förening i Damaskus. Många
andra i min släkt har också suttit i olika styrelser, och då har jag
lärt mig mycket om hur det fungerar och fått erfarenhet för att
själv bli aktiv.

För sex år sedan tvingades jag återigen att flytta, denna gång till

Sverige. Anledningen var att jag inte kunde få tolk på universitet i
Jordanien eftersom jag inte var en jordansk medborgare utan en
flykting. Många andra döva flyktingar och jag hade inte det lätt i
livet eftersom det fanns mycket audism* och rasism i Jordanien
och Syrien. Det kändes som det inte fanns några rättigheter för
döva flyktingar där.
Men nu har jag nöjet att bo i Sverige. Här har jag rätt till
teckenspråkstolk. En rättighet som man inte kan ta för givet
överallt i världen, rätten till tolk är något vi måste värna om och
kämpa för att alla världens döva ska få. Att ha tolk gör det lätt att
prata med vem som helst, om vad som helst och när man vill –
kommunikation på våra villkor.

Min far är också från Syrien men min mor är cirkassiska/ryska.
Alla i min familj är döva förutom min dotter som är hörande, hon
är 2 1/2 år nu, och vi bor i Leksand. Min hobby är att simma och
jag älskar att vara social. Jag är nyfiken på olika kulturer, olika
nationella teckenspråk och jag gillar även att resa runt i världen
och fotografera naturen.

Jag är imponerad av Sveriges föreningsliv, det är fantastiskt

hög och bra kvalitet om man jämför med andra länder. Här
finns aktiva människor med mycket bra kunskap om demokrati,
frihet och teckenspråk. Det gör oss starka och vi kan förverkliga
förändringar, men Sveriges största utmaning är kanske den
sociala interaktionen med andra. Jag som ledamot i Sveriges
Dövas Ungdomsförbund vill stärka döva flyktingars rättigheter.
Det är lätt att nyanlända faller mellan stolarna eftersom risken
finns att de möter dubbla förtryck,
både rasism och audism. Jag kan
förstå döva flyktingars problem
och känslor eftersom jag själv har
varit där.
Tack för att ni har tagit er tid att
läsa lite om mitt liv!
fadi shoshara
styrelseledamot

*audism – diskriminering eller
förtryck baserat på hörselförmåga

SDUF kommunicerar utåt via flera kanaler i både text och
svenskt teckenspråk. Följ oss på Facebook och Instagram!
Kontakta oss
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr.
174 57 Sundbyberg
Skype: tidsbokning via e-post
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kansli@sduf.se
www.sduf.se
Facebook: SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Instagram: sduf1966

Stöd oss
SDUF bg: 5759-5647
Swish: 123 218 1477
Bli medlem
www.sduf.se

Våra träffar, aktiviteter och läger

I många årtionden har SDUF ordnat eller skickat deltagare till uppskattade träffar och läger både i Sverige och utomlands. Läger är SDUF:s
hjärtefråga; utan läger, inget SDUF! Alla SDUF:s aktiviteter är på
teckenspråk och vi har både kurser, seminarier och lägerveckor för alla
åldrar, oftast uppdelat i 6-12 år, 13-17 år och 18-30 år. Det varierar år till år
vad vi erbjuder för verksamhet, men härnedan är något som brukar vara
populärt hos oss!
• Barnläger i Sverige – Barn från hela Sverige får träffas, har en rolig
vecka där de får nya vänner och minnen för livet tillsammans med härliga
döva och hörselskadade ledare.
• Ridläger – Ett läger för alla hästälskare som får låna en egen häst, få
ridlektioner och umgås med andra som också gillar hästar.
• Nordiska barn-, junior- och ungdomsläger - Nordiska länder
turas om att arrangera läger varje år. Fantastisk möjlighet att få träffa
andra barn och ungdomar i grannländerna.
• Europeiska läger och världsläger - Barn eller ungdomar kan få
chansen att tillsammans med svenska ledare åka till ett helt nytt land,
lära sig nya språk, nya kulturer och besöka nya platser i Europa/världen.
• Språkresor till USA - Ungdomar får ett unikt och perfekt tillfälle
att utveckla sin engelska och ASL, American Sign Language.
• Nordiska seminarier - oftast för 18-30 år, där ungdomar får träffas
och utbyta erfarenheter under olika tema vartannat år.
• Ungdomsklubbskonferenser och förbundsstämmor i Sverige - Alla ungdomsklubbars ombud samlas och diskuterar frågor som vägleder SDUF som förbund, men också stärker varandra som lokala ungdomsklubbar.
• Almedalen - SDUF, även med medlemmar, åker dit nästan varje
sommar för politiker-veckan Almedalen på Gotland.

Våra projekt

ung
gadövaszon
• Enstaka kurser - t.ex. styrelse- och elevrådsutbildning, Dövstudier
eller “Engagera Dig!” som SDUF ordnar tillsammans med andra
organisationer.
Varmt välkommen att delta
i våra aktiviteter och läger!
För att veta mer vad som är
aktuellt just nu och för att anmäla
dig till aktiviteterna, gå in på

sduf.se/vara-lager-och-events

Vi har sju anslutna ungdomsklubbar

Vad kan man göra hos ungdomsklubbarna? Mycket! Varje ungdomsklubb ordnar lokala aktiviteter, det kan vara allt från pyssel till pizzakväll. Lekar, bakning, föreläsningar och kurser till exempel! Följ gärna
deras sociala medier för att inte missa något. Annars är det bara att säga
till din lokala ungdomsklubb om du är nyfiken på något speciellt och vill
att de ska ordna aktiviteter. De blir glada för alla tips och önskemål! För
att se ungdomsklubbarnas sociala medier och kontaktuppgifter, gå in på

sduf.se/om-sduf/anslutna-ungdomsklubbar

Var finns ungdomsklubbarna?
• Norrlands Dövas Ungdomsråd (NDUR)
• Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)
• Ungdomsföreningen Kungsängsliljan i Uppsala (KUL)
• Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)
• Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)
• Ungdomsföreningen Viljan i Vänersborg (UF Viljan)
• Spelis – Teckenspråkig Spelförening i Malmö

Ibland får vi och våra medlemmar bra idéer som kan bli projekt. Genom
tiderna har vi haft flera olika projekt inom olika områden, så tveka inte
att kontakta oss om du har någon projektidé som gynnar unga döva och
hörselskadade i åldrarna 6–30 år! År 2017 startade SDUF ett viktigt
projekt som heter BOUJT som fortfarande finns kvar idag (2021) med

finansiärerna Arvsfonden och World Childhood Foundation. År 2020
startade SDUF tillsammans med RFSU Stockholm, Riksteatern Crea
och Sveriges Dövas Idrottsförbund ett annat viktigt projektet Äkta Man
som finansieras under tre år av Arvsfonden. Läs mer på boujt.se och
@aktamanofficiell på Instagram. Se här nedan för deras hälsningar!

BOUJT

Äkta Man

Vi är BOUJT – Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk! Vårt uppdrag är att stötta, peppa och syssna. Vi
är den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till
döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna
6-21 i Sverige. Hos oss får du hjälp och stöd på svenskt teckenspråk
och skriven svenska efter skoltid Vi erbjuder stödsamtal med döva och
hörselskadade volontärer, som kallas för “syssnare”. Du kan välja mellan
att ringa videosamtal (teckenspråk) eller textsamtal (skriven svenska). Vi
har också en frågelåda och en stödmejl. Välj det sätt att få stöd som passar
dig bäst! Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym. Vi tror på dig och
tar det du säger på allvar! Ingen fråga eller känsla är för stor eller för liten.
Gå gärna in på boujt.se för att läsa mer om oss.

ÖPPETTIDER:

• Chatten på boujt.se - tisdagar och torsdagar 18:30-20:30
• Vår stödmejl fraga@boujt.se och vår frågelåda på boujt.se - öppen
dygnet runt och du får svar inom 1-2 dagar.

Har du funderat på vad det innebär att vara en ”äkta man”?
Och kan man egentligen vara det på olika sätt? Vi i Äkta Man
vill starta upp diskussion och väcka tankar vad det egentligen
innebär att vara man. Projektet Äkta Man är ett svar på
metoo-rörelsen som skedde år 2017, en rörelse som vill uppmärksamma
och verka mot sexuella ofredanden samt normalisering och tystnadskultur runt dessa. Vi var fyra organisationer som såg att det finns behov av ett
öppet klimat i döv-världen och få prata och bryta tystnadskulturen som
funnits.
Hösten 2020 blev projektet verklighet och under tre år ska vi kavla upp
ärmarna och arbeta förebyggande och våldpreventivt, mot övergrepp och
sexuellt våld. Vi riktar 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 för samtal och reflektioner kring den
rådande machokulturen, maskulinitetsnormer och hur det påverkar livet
och vardagen i praktiken. Gå gärna in på vår Instagram för att följa vårt
arbete @aktamanofficiell
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