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Inledning 
Vår lägerverksamhet är en stor del av SDUF och i samarbete med DNUR, EUDY och 
WFDYS har våra medlemmar även fått delta på läger i Europa och världen. Vi är glada att vi 
även under 2019 kunnat ge våra medlemmar oförglömliga upplevelser i teckenspråksmiljö där 
deltagarna fått knyta nya kontakter och växa som individer i en språkmiljö där de kan delta på 
sina villkor. 
 
Årets tema har varit Vägen till framgång och våra medlemmar genom 
ungdomsklubbskonferensen på Björkö fått ta del av två dövas framgångssagor. Det är viktigt 
att våra medlemmar får förebilder och med det hoppas vi att våra medlemmar vågar drömma 
större och kämpa för sina egna vägar till framgång. För att nå framgång är det viktigt med en 
välfungerande tolktjänst vilket inte var fallet 2019. SDUF gav utmärkelsen Handbojor till 
Tolkcentralerna i Sverige och menade att de inte gjort tillräckligt för att erbjuda god 
tolktjänst. Även under Järvaveckan belyste SDUF problem som våra medlemmar möter och 
som vi även måste fortsätta att jobba intressepolitiskt för att lösa. 
 
Vårt Arvsfondenfinansierade projekt Barn- och ungdomsjour på teckenspråk, BOUJT, har 
under året bedrivit jour på teckenspråk och skriven svenska genom chatt och även spridit 
kunskap om rättigheter genom workshops och hemsidan boujt.se. 
 
Det som satt störst avtryck 2019 är nog styrelsens kamp om att anställa en ny 
generalsekreterare. Under våren och sommaren då SDUF stod utan generalsekreterare drog 
styrelsen ett tungt lass för att fylla det tomrummet. Först till hösten anställdes vår 
generalsekreterare och styrelsen kunde äntligen avlastas. Att ha en generalsekreterare igen 
betyder otroligt mycket för SDUF! 
 
Nytt för året har varit ett nystartat samarbete mellan teckenspråkiga fritidsgårdar som lett fram 
till en fritidsgårdworkshop. Sist men inte minst är vi glada för att förbundsstämman beslutade 
att göra lokalföreningen Spelis till en del av SDUF. 
 
Med det vill jag säga stort tack för 2019 till våra medlemmar och ungdomsklubbar, våra 
samarbetspartners, MUCF, Arvsfonden och andra bidragsgivare som gör det möjligt för 
SDUF att bedriva vår verksamhet! 
 

 

Juni Sowell, förbundsordförande  

 
 
 

 

 

 

 



 
  

4 
 

Organisation 
Om SDUF 

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

Under 2019 hade SDUF 9 anslutna, lokala 
ungdomsklubbar runt om i Sverige.  

 

De är: 

DDU - Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 

KUL - Kungsängsliljan (Uppsala)  

NU - Norrlands Ungdomsklubb 

SDUR - Stockholms Dövas Ungdomsråd  

UF Viljan - Ungdomsföreningen Viljan 

(Vänersborg)  

ÖDU - Örebro Dövas Ungdomsklubb 

JTUF - Jönköpings Teckenspråkiga 

Ungdomsförening – vilande från våren 2019. 

GTU - Göteborgs Teckenspråkiga 

Ungdomsklubb – vilande under 2019  

SKUR - Skåne Dövas Ungdomsråd - vilande 

under 2019. 

 

 

 

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 döv-kultur och samhällets 
kulturutbud. 

- att bedriva verksamhet för barn och ungdomar på dövas villkor, där alla har lika värde. 

- att verka för bildandet och upp-rätthållande av lokala barn- och ungdomsorganisationer. 
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SDUF:s grundvärderingar  

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

 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 hörsel-skadade 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. 

 

Förbundsstyrelsen 

SDUF:s styrelse leder SDUF-arbetet mellan förbundsstämmorna. Styrelsen har minst fyra 
styrelsemöten om året på olika platser runt om i Sverige. Under 2019 hade styrelsen fem möten

 18–20 januari, Stockholm 

 4–5 april, Björkö 

 23–25 augusti, Stockholm 

 7–8 november, Vänersborg 

 1 december, Stockholm 

 

 

 

 

Medlemsantal 

2019                622 

2018                870 

2017                931 

2016                916 

2015                880 

2014                821 

2013                885 

2012                888 

2011                872 

2010                889 

2009                899 
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Styrelse 2018–2019  
(före förbundsstämman) 
 
Övre raden från vänster: 
 
Viktor Jäderlund 
Ekonomiansvarig 

Stine Venseth 
Vice ordförande 

Nora Duggan 
Ordförande 

Mathilde Strante Worseck 
Ledamot 

Jessica Madan 
Ledamot 

Nedre raden från vänster: 

Fannie Borgman                    Pia Johnsson-Sederholm 
Ledamot                                  Ledamot 
 
 

Styrelse 2019–2020 
(efter förbundsstämman) 

 
Från vänster: 

Niclas Mauritzson 
Ledamot 

Fannie Borgman 
Ledamot 

Pia Johnsson-Sederholm 
Vice ordförande 

Juni Sowell 
Ordförande 

Abdi Mohamed 
 Ekonomiansvarig 

Jessica Madan 
Ledamot 

Egen bild: 
Jonny Dufvenberg 

Ledamot 
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Lägergruppen 

Lägergruppen ser till att den viktiga och uppskattade lägerverksamheten flyter på med 
planering, marknadsföring, rekrytering, anmälningar samt läger-utbildning för lägerledarna. 
Lägergruppen träffades tre gånger i Stockholm under 2019:  

 16–17 mars 

 15 september 

 1 december 

 

                                                                             

Lägergruppen 2018–2019  

 

Övre raden från vänster 

Johan Robach 

Oscar Frendig 

Leila Svetlov 

Nedre raden: 

Nikolaj Olvhöj Kirkegaard 

 
 

 

Lägergruppen 2019–2020  
 
Övre raden från vänster: 

Daniel Ovesen 

Hanna Ferm  

Oscar Frendig 

Nedre raden från vänster: 

Nikolaj Olvhöj Kirkegaard 

Leila Svetlov 
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Valberedningen 

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

 

Valberedning 2018–2019 

    

Från vänster: Juni Sowell (Sammankallande), Oscar Frendig,  

Mikaela Söderström, Florian Tirnovan (Suppleant) 

 

Valberedning 2019–2020 

    

Från vänster: Alexandra Polivanchuk (Sammankallande), Nora Duggan,  

Rebecca Jonsson, Nikolaj Olvhöj Kirkegaard (Suppleant) 

Revisorer 2018–2019  

Petra Eklund 
Förtroendevald revisor  

Nicholas Winberg 
Förtroendevald revisor, suppleant  

Hanna Rexhammar,  
Deskjockeys Revision AB 
Auktoriserad revisor 

 

Revisorer 2019–2020  

Daniel Littorin 
Förtroendevald revisor 

Nicholas Winberg 
Förtroendevald revisor, suppleant 

Hanna Rexhammar,  
Deskjockeys Revision AB 
Auktoriserad revisor 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundskansliet  

Från vänster: 
Tahir Mohammed  
Ekonomiadministratör 

Johanna Söderström 
Generalsekreterare 

Sofia Nilsson 
Verksamhetsansvarig 

 

Övriga på kansliet     

Egen bild: 
Gulistan Karro 
Språkresesamordnare 

 

 

 

Projektet Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT)  

Från höger: 
Jiin Najar på bilden/Pauline Englund 
Volontäransvarig 

Olivia Renner Balkstam 
Kommunikatör 
 

Carolina Ekström/Åsa Gustavsson på bilden 
Projektledare 
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Information och kommunikation  

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

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

 
 

SDUF – Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund 
 

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

 

 

 

sduf1966 

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

 
 

sduf1966 

  
www.sduf.se 

 

 

 
kansli@sduf.se 

 

 

 

Rissneleden 138, 6 tr 
174 57 Sundbyberg 
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Projekt 
Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk - BOUJT  
 

2018 var ett dunder år för Barn-och ungdomsjour på teckenspråket, då 
chattjouren startades på allvar. Det härliga med år 2019 är att chattjouren 
fortfarande finns kvar! Vi kommer att se till att BOUJT lever kvar i många 
år till, allt för att möta upp det behov som finns hos barn och ungdomar.  

Chattjouren har under året haft öppet tisdagar och torsdagar kl. 18:30 – 20:30. Nytt för i år, 
efter förfrågningar, var att ha extra öppet under julafton, annandagsjul och nyårsafton. Det är 
dagar, som många i allmänheten upplever är en tuff tid.  

I början av april levererade BOUJT:s hemsida med nya inslag; Information om kroppen, 
känslor och rättigheter, där man kan hitta blanda annat filmer som ger tips och råd på vad man 
kan göra i olika situationer, roliga quizfrågor och hur man kan göra polisanmälan. Allt är på 
teckenspråk och skriven svenska.  

Under året hade vi två nya bemötandeutbildningar i Mölnlycke och Höör och fick fram 20 nya 
syssnare till chattjouren. BOUJT-teamet med sju syssnare har dessutom deltagit under 
Järvaveckan i juni och hade manifestation med huvudtemat ”Rutiner för att boka 
teckenspråkstolk – en avgörande rättighet”. Vi fick många besökare och höll givande 
diskussioner med dem.  

Vi har besökt Kristinaskolan, Östervångskolan, Vänerskolan och Manillaskolan under året 
och hade workshopen ”Genuskalas” med eleverna. 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.  

Vi har under året arbetat utåt med information kring BOUJT:s verksamhet bland annat hos 
Döv och -dövblindteam habilitering och hälsa i Göteborg samt deltagit med utställning på 
Mänskliga rättigheter i Linköping. Ett annat självklart besök för att synliggöra BOUJT hade 
vi utställning under Dövas Dag på Gotland. Det har gjorts filminslag om BOUJT:s 
verksamhet av Lilla aktuellt, UR teckenspråk och Nyhetstecken, där deltog vi och gav tips 
och råd till de unga tv-tittarna. En viktig och givande upplysning, som kunde ges direkt på 
teckenspråk.  

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 

 

Kontaktuppgifter till BOUJT, se nästa sida 
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Skolturné 
Under våren hade SDUF en intensiv skolturné. Då 
besökte olika personer ur SDUF-styrelsen, Lägergruppen 
och kansliet totalt 14 grund-, gymnasie- och 
folkhögskolor samt fritidsgårdar runt om i hela Sverige 
och träffade döva och hörselskadade barn och ungdomar 
och berättade mer om vårt arbete. Efteråt kunde den som 
ville kolla in hashtaggen #skolturne2019 i Instagram och 
Facebook för att se mer information och bilder.  

Vissa av skolbesöken lyckades vi göra ihop med våra 
systerorganisationer, DBU – Dövblind Ungdom och UH 
– Unga Hörselskadade. Det är en perfekt kombination då 
många i vår målgrupp ofta vill delta i två eller fler 
organisationer eftersom vi har många olika och roliga 
aktiviteter. Vi som organisationer hade en gemensam 
lägerbroschyr som delades ut under alla besök och som 
också skickades ut till hörselvård och hörselenheter i hela 
Sverige, vilket var uppskattat och flera av dem frågade 
efter fler broschyrer.  

Tack alla skolor – och på återseende! 

 

 

 

 

 

Barn- och Ungdomsjour på 
Teckenspråk 

 

 

www.boujt.se 

 
 

Barnoungdomsjourpateckensprak   info@boujt.se 

 
boujt2017    
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Lägerverksamhet  

 
7-12 juli, Nordiskt Barnläger, Ål, Norge 
Smörgåsar, brunost, Bellmanshistorier  

Den 7 juli var vi ett gäng som var förväntningsfulla inför vår resa till Nordiskt Barnläger i Ål i 
Norge! Vi har fått höra mycket om vårt grannland, om deras smörgåsluncher, brunost och en 
massa Bellmanshistorier där norrmännen var mindre smarta… Men det här gänget gapade stort 
när vi fick se den fina norska naturen. Geografiskt sett så ligger Norge nära oss men på plats 
kändes det som om vi var i ett sagoland. Varje morgon i sagolandet inleddes med en 
nationalsång i samband med flaggupphissning för olika länder i Norden. En fantastisk känsla 
och samhörighet! Under lägerveckan hann vi bland annat med att besöka ett lekland, badhus, 
6-kamp, workshop om naturen, kulturkväll med en massa gott och grillmiddag i en tältkåta med 
en enastående utsikt över bergen. Naturligtvis också massor av lekar både utomhus och 
inomhus! Tack för en fantastisk vecka!  

Gruppledare Pauline Englund 
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1-7 juli, Barnläger, Leksand 
Äkta regnig svensk sommar 

Dags för en kort flashback till sommaren 2019! I regniga Leksand under juli-månaden kändes 
det som en riktig svensk sommar och den här tiden på året var det även dags för ett barnläger 
på Västanviks folkhögskola! Under veckan hann vi med Leos Lekland, äventyrsbad i 
Maserhallen i Borlänge, Leksands Sommarland, 5-kamp, tårttävling, piratskattjakt, vattenkrig, 
spontan ansiktsmålning på ledarna, maffiaspel, spökboll, fotboll, grillmiddag och pizzakväll. 
En morgon drog vi till Leksands sommarland, det var svinkallt! Men så fort vi var inne i parken 
glömde vi hur kallt det var. En massa aktiviteter fanns att testa på, bland annat laserdome, 
radiobilar, höghöjdbana, vattenland, rutschkanor, lekplatser och karuseller. Hela gänget njöt 
och skrattade även om vi blev blöta av vädret eller karusellen i vattnet! Vi ledare vill tacka er 
alla för en härlig vecka!  

Föreståndare Pauline Englund 

 

 
8-11 augusti, Barnläger för 18-30 år, Björkö, Göteborg 
Nostalgiskt ”Barnläger” 

Mellan den 8-11 augusti var alltså ett ungdomsläger för de mellan 18 och 30 år, fast med 
“Barnläger” som tema! Under lägret var vi i vackra dövägda Solhem på Björkö, där körde ledare 
hårt med deltagarna som om det vore ett riktigt Barnläger. Massor av aktiviteter som 5-kamp, 
tårttävling, vattenkrig, spring, utflykter, spökhistorier, busstreck med mera! Vi åkte dessutom 
till Liseberg på fredag och Gokart/Prison Island därefter middag på Sea Loge på lördag. Det 
blev en nostalgisk tripp till barndoms fartfyllda, barnsliga och superroliga läger.  

Fannie Borgman, styrelseledamot 

 



 
  

15 
 

 

29 juli-4 augusti, Spelläger, Malmö 
Sju gamers möttes i Malmö 

Årets Spelläger i Malmö blev en riktig succé! Med hjälp av Spelis, en teckenspråkig 
spelförening, fick vi använda Spelens Hus, basen för flera spelföreningar. Deltagarna fick 
chansen att spela mot varandra på olika spelkonsoler som Switch, Xbox och Playstation 4. I år 
fick vi äntligen prova Virtual Reality-glasögon till Playstation 4, det blev ungdomarnas 
favoritaktivitet. Vi besökte E-sport center. Där fick ungdomarna prova på olika datorspel. Vi 
hann också med andra aktiviteter som Laserdome, Gokart, aktivitetscentret Extremezone, 
bågskytte, VR-Malmö och ”Äcklig mat”-museet. Två av ledarna var grymt bra på att lära 
ungdomar att bygga en egen stationär PC-dator samt kunde ge olika tips på hur man felsöker 
och löser problem i stationära datorer. Jag tror att till nästa Spelläger så kommer VR-glasögonen 
att ha utvecklats mer, så att ungdomarna vill spela ännu mer med VR!  

Lägerföreståndare Fredrik Lundgren 

 

 

21 juni-4 juli, Språkresa, Washington DC, USA 
100% amerikansk språkresa  

Midsommaraftonen den 21 juni var inte vilken dag som helst! Efter många timmars flygresa 
kom vi äntligen fram till Gallaudet University. Wow, vilken häftig upplevelse att få vara här 
under ca två spännande veckor samt New York!  

Forts. nästa sida. 

Språkresan började naturligtvis med ett besök på det teckenspråkiga kaféet Starbucks vilket 
gjorde våra beställningar mycket lättare och deltagarna fick testa sin förmåga att beställa på 
amerikanskt teckenspråk. Under helgen innan lägret med andra amerikaner började så passade 
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vi svenskar på att besöka det mysiga distriktet Georgetown och Chinatown för lite sightseeing 
och shopping.  

På måndagen satte hela ”Summer Youth Camp”, ett läger med andra döva amerikaner, igång. 
Deltagarna fick en fartfylld vecka som innehöll olika aktiviteter och utflykter som till exempel 
”the Night Tour in D.C” där man fick se Washington DC på kvällen! Den sista dagen åkte vi 
allihopa till Six Flags, en nöjespark som också har en vattenpark där man kan bada och åka i 
galet roliga karuseller! Sista kvällen under lägret bjöds det på glass och de nyfunna kompisarna 
tog avsked av varandra. På måndagen åkte vi svenskar till mäktiga New York City! Där fick vi 
besöka bland annat Empire State Building, Frihetsgudinnan, Times Square och 9/11 Memorial 
Museum. Det har varit två lärorika och fantastiska veckor som vi sent kommer att glömma!  

Språkreseledarna Madeleine Eriksson och Josephine Kirkegaard 

 

 

14–20 juli, WFDYS Youth Camp, Paris 
Hela världen i Paris 

Trots värmerekordet i Paris har 
världsungdomslägret med WFDYS varit 
väldigt berikande.  
Det var fantastiskt att få träffa engagerande 
ungdomar från hela världen (förutom 
Afrika, vilket var väldigt tråkigt tyckte vi).  
Nya vänskaper och kontakter växte fram 
genom lägrets föreläsningar, 
grupptävlingar, workshops, gemensamma 
måltider och olika spel som hölls sent på 
nätterna på idrottsanläggningen vi bodde 
på.  
 
Att se Paris var ett måste och under 
endagsutflykten besökte vi vackra Pantheon 
(som hade utställning om fransk 
dövhistoria), Abbe De l’Epees dövskola och 
andra sevärdheter. Solidaritet sattes på prov 
när det visade sig att en deltagare inte 
beviljats dövblindtolk, men det var härligt 
att se både lägeransvariga  

och deltagare som turades om att ledsaga 
och syntolka.  
 
Veckan erbjöd oss underbara upplevelser 
och många nya vänner från hela världen.  
Tack för allt hittills!  

De fyra svenska deltagarna 
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19 oktober, Stockholm 
Bodyflight – minnesvärd upplevelse!  

SDUF ordnade en spännande dag i Stockholm den 19 oktober som innehöll mycket 
spänningskänsla hos deltagarna – upplevelsen var att flyga Bodyflight! Att hoppa Bodyflight 
ger känslan av att hoppa fallskärm. I lufttunnan flyger man i cirka 200 km/h tillsammans med 
en instruktör! Vi var 11 personer som deltog. Efter upplevelsen gick vi alla till en restaurang 
för att avrunda dagen med god mat och hade det trevligt! Det var en speciell upplevelse som 
inte kan beskrivas med ord – det måste helt enkelt upplevas!  

Oscar Frendig, lägergruppen 

 

 

 

 

 

 



 
  

18 
 

Kurs- och konferensverksamhet   

 
5-7 april, Björkö, Göteborg 
Ungdomsklubbskonferens & extra förbundsstämma 

SDUF har årligen ungdomsklubbskonferens och 2019 var vi vid Solhem på Björkö! Temat i 
år var ”Vägen till framgång” och vi klämde in många intressanta föreläsningar med 
spännande personer. SDUFs ordförande Nora Duggan föreläste om att flytta till ett helt nytt 
land, det vill säga till Sverige från Irland. Åsa Gustavsson föreläste bland annat om hennes 
kamp med att, helt från noll, bilda en helt ny fritidsgård för döva ungdomar. Laith Fathulla 
höll en föreläsning om hur det är att bo i USA i fyra år och plugga på Gallaudet. Pia 
Johnsson-Sederholm föreläste om sitt jobb på Öresundsbron och hur hon fick jobbet som ung 
och döv. Slutligen föreläste BOUJT (Barn och Ungdomsjour på Teckenspråk) med Carolina 
Ekström och Olivia Renner Balkstam om hur ungdomsklubbarna kan lyfta fram bland annat 
normkritik i sin verksamhet, inklusive genus, makt, våld och porr. 

Vi hann också med en snabb extra förbundsstämma för att göra fyllnadsval, och Jessica 
Madan från Sundsvall valdes in. Utöver det intensiva programmet hann vi med att umgås, 
genomföra olika lekar som att gissa skor och elefanten, basta och bada i rykande heta 
badtunnor med färgsprakande solnedgångsutsikt under lördagskvällen. De allra flesta var 
modiga och doppade sig i det kalla havet!  

Förbundsstyrelsen 
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16–19 maj, Västanviks folkhögskola, Leksand 
Turkost fokus i Styrelsearbete 

Vad är en bra styrelse? Vad gör en valberedning egentligen? Hur löser man eventuella 
konflikter inom och utanför styrelsen? Hur är man som ombud och representant för sin 
ungdomsklubb i en SDUF-förbundsstämma? Allt det där och mycket mer fick vi lära oss av 
proffsiga döva lärare/föreläsare och av varandra under styrelseutbildningen ”Turkost fokus på 
styrelsearbete”, i ett samarbete mellan SDUF, SDI, SDR och Västanviks folkhögskola i 
Leksand. Vi blev en grupp på 16 personer som hade många livliga och intressanta diskussioner 
hela helgen. 

Nora Duggan, Ordförande 

 

 

26–28 april, Örebro 
Lägerledarutbildningshelg 

Vi arrangerade den här utbildningshelgen för SDUF:s lägerledare som sedan skulle jobba på 
SDUF:s sommarläger. Syftet med helgen är att ledarna ska få chans till att träffas och planera 
lägeraktiviteter. De fick även lära sig konflikthantering,  

Forts. nästa sida. 

hur man bemöter andra på ett bra sätt, HLR (Hjärt- och Lungräddning), Första hjälpen, NPF 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), hur man hanterar språkmiljön med både tal och 
teckenspråk med mera. På lördagskvällen gick vi ut och åt på den dövägda och teckenspråkiga 
restaurangen Fredriks Gourmet & Bar. 

Lägergruppen 
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11-13 oktober, Nordiskt Ungdomsseminarium, Malmö 
Klimatångest med hela Norden 

En kall helg i oktober var det dags för NUS (Nordiskt Ungdomsseminarium). Årets tema var 
Klimatångest och 40 nyfikna ungdomar samlades i Malmö med mycket på hjärtat om klimatet. 
Greta Thunberg, Donald Trump, plast och frågan om jordens undergång var på allas läppar 
under detta NUS. Deltagarna från Norge, Danmark, Finland, Sverige och Island anlände på 
fredagseftermiddagen.  

Det började klassiskt med isbrytning för att skapade en mysig atmosfär som höll i sig hela 
helgen. Lördagen innehöll två spännande föreläsningar av Belén Navas och Olga Green. Beléns 
som berättade om klimatkrisen och vad det egentliga problemet är och vad man kan göra med 
krisen som individ, familj, organisation och som samhälle. Föreläsningen fick många deltagare 
att ställa frågor som tvingade Belén att tänka till. Olga Greens föreläsning handlade om 
mikroplast där vi alla fick lära oss exakt vad mikroplast är; hon tog upp vad för påverkan på 
jorden det blir med att producera så mycket plast. Det som särskilt stod ut under Olgas 
föreläsning var att hon förvånade oss alla med att plast också har en positiv effekt på saker. Till 
exempel gurka skulle inte vara hållbart utan plast. Wow! På söndagen var det dags för 
klimatdebatt och alla deltog med stor iver. Under helgen fick vi alla verkligen tänka till vad vi 
kan göra för jordens existens.  

Ledarna Viktor Jäderlund, Emma Tietze, Nora Duggan och Leila Svetlov 

 

 



 
  

21 
 

 

23–24 november, Fritidsgårdsworkshop, Stockholm 
Viktiga och värdefulla utbytet mellan Sveriges fritidsgårdar för döva och hörselskadade 
 
Elva fritidsledarna från hela Sverige kom till vår workshophelg för att diskutera, utbyta idéer 
och erfarenheter. UNIZON ledde en workhop om porrkultur, där vi fick råd om hur vi i 
fritidsgårdarna kan bemöta ungdomar som påverkas av porrkultur. Tack för en viktig och lärorik 
helg, vi ses igen nästa år! 

Fritidsledarna 
 
 
 
8–10 november, Hehrne, Vänersborg 
SDUF:s Förbundsstämma 2019 

På den mysiga Hehrne vid Vänersborg, med 
fullt av snöflingor i luften, samlades 
ungdomsklubbarna, elevråd och övriga gäster 
för att genomföra årets förbundsstämma. Ett 
stort spännande beslut fattades med att 
välkomna en ny ansluten ungdomsklubb, 
nämligen Spelis – teckenspråkig spelförening 
som är verksam i Skåne. Varmt välkommen in 
i SDUF-gemenskapen! SDUF:s Handbojor 
2019 tilldelades alla tolkcentraler i Sverige 
med motivering till deras fortsatta brist på 
tillgänglighet och bidragande till utanförskap. 
Hela uttalandet finns att läsa på SDUF:s 
hemsida.  
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Dövintressepolitik 
 

 
12–16 juni, Stockholm 
SDUF och BOUJT på Järvaveckan 

I somras befann sig SDUF på Järvaveckan tillsammans med SDR och vårt projekt BOUJT. 
Järvaveckan är en stor mötesplats där medborgare, föreningar, myndigheter, politiker, 
organisationer, företag och inte minst grymma food trucks slår läger för att korta avståndet 
mellan folk och folkvalda. I år lockade Järvaveckan 53 000 besökare. De flesta 
riksdagspartiledarna och statsministern kom dit för att hålla tal. Vi arbetade ihärdigt under fem 
långa dagar med att haffa massor av politiker, lobba och sprida kunskap om våra frågor enligt 
årets tema ”Vägen till framgång”.  

Vi hade otaliga samtal med nyfikna besökare i alla åldrar och från olika yrken som politiker, 
poliser och ambulansvårdare, om svenskt teckenspråk och Tolklotteriet med frågor kring 
tolktillgängligheten. Våra “Lär dig Svenskt Teckenspråk”- flygblad tog slut efter fem dagar och 
det var inte ens det bästa. Den sanna fröjden att se resultatet av vårt arbete kom när några barn 
dök upp och påstod att vårt tält var det skojigaste i hela området. Vi kan kalla det en stor 
framgång!  

Jessica Madan, styrelseledamot 
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Handbojor 2019 

Vartannat år delar Sveriges Dövas Ungdomsförbunds ut Handbojor. Syfte med handbojor är 
att uppmärksamma den verksamhet som gör att vi blir utanför i samhället, den verksamhet 
som förhindrar döva och hörselskadade ungdomar från att ta del av samhället på samma 
villkor som andra. 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund valde Tolkcentralerna i Sverige för årets Handbojor med 
motivering till deras fortsatta brist på tillgänglighet och bidragande till utanförskap för 
tiotusentals döva och hörselskadade enbart för den egna ekonomiska vinningen. De har 
misslyckats att möta behovet trots det politiska ansvaret som de bär. 

Tolkcentralerna i Sverige har fått i uppdrag att utföra vardagstolkning enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7§. Trots nationellt beslut är förutsättningarna olika beroende 
på var tolkanvändare bor i landet. Detta eftersom inte alla tolkcentraler har samma tolkning av 
vad som innefattas i deras uppdrag och inte heller har alla tolkcentraler liknande prioriteringar 
– prioriteringar ser olika ut och beredskapstolkningen ser olika ut beroende på var i landet. 

 

Samarbetspartners  

SDUF har under året haft ett värdefullt samarbete med dessa bland annat i projekt, 
intressepolitik, läger och kurser.  

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) 
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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. Vi 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 2019 träffades DNUR i februari på Island och då representerade 
Viktor Jäderlund och Pia Johnsson-Sederholm SDUF i DNUR. I oktober 2019 sågs DNUR här 
hemma i Sverige i Malmö och även då representerade Viktor Jäderlund och Pia Johnsson-
Sederholm tillsammans med SDUFs nya generalsekreterare Johanna Söderström.  

 

Europa – EUDY  

European Union of the Deaf Youth – EUDY är en paraplyorganisation för döva 
barn- och ungdomsförbund i Europa, som SDUF är ansluten till. EUDY jobbar 
med både intressepolitik och läger för barn och ungdomar på europeisk nivå, 
dit SDUF ofta skickar svenska deltagare och ledare.  

Mathilde Strante Worseck och Pia Johnsson-
Sederholm var ombud och representerade 
Sverige och SDUF under EUDY:s General Assembly 
(årsmöte) i Belgien. Vi lyckades få genom en av våra motioner 
som vi hade gemensamt med övriga nordiska länder i DNUR 
(Dövas Nordiska Ungdomsråd) om att ändra årtal på EUDY:s 
läger. Hittills har det varit så att nordiska och europeiska läger 
för samma ålder skedde under samma år vartannat år, till 
exempel Nordiskt Barnläger och EUDY Children Camp 
respektive Nordiskt Ungdomsläger och EUDY Youth Camp. 

Men efter år 2023-2024 kommer det att bli rätt. Det vill säga vartannat år är det Nordiskt 
Barnläger och åren där mellan är det EUDY Children Camp för samma ålder, samma sak för 
juniorer 13-17 år respektive ungdomar 18- 30 år. Förhoppningsvis vill då fler svenskar och 
nordbor anmäla sig till EUDY:s läger! Det här visar också att samarbete över landsgränserna, 
som i detta fall med DNUR, verkligen kan ge resultat. 

Senare på hösten var Mathilde Strante Worseck och Fadi Shoshara representanter för Sverige 
och SDUF under EUDY Youth workers seminar i Tallinn.  
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Världen – WFDYS  

SDUF är också medlem i World Federation of the Deaf Youth Section - 
WFDYS.  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. 

 

 

Under 2019 på WFDYS General Assmebly (årsmöte) representerade Laith Fathulla och 
Mathilde Strant Worseck från SDUF:s styrelse och på WFD World Congress representerade 
Stine Venseth från SDUF:s styrelse och Jamila Ouahid från vårt projekt BOUJT:s styrgrupp. 
Kongressen samlar tusentals döva från många olika länder och där var det perfekt för BOUJT 
att synas. Stine och Jamila som fanns på plats och berättade hur BOUJT startade, arbetar och 
finansieras samt hur framtiden ser ut. Många var nyfikna och ställde frågor. 

Bägge representationerna skedde i Paris i Frankrike.  
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Representationer 

 

15 januari Skolturné Fritte, Örebro, Oscar 
Frendig 

 

16 januari Skolturné DUKiS, Stockholm, 
Leila Svetlov 

 

 

21 januari Skolturné Kristinaskolan, 
Härnösand, Sofia Nilsson 

 

21 januari Skolturné Östervångskolan, 
Lund, Viktor Jäderlund 

 

25 januari Skolturné Mogård Åkarp, 
Åkarp, Pia Johnsson-Sederholm 

 

 

28 januari Skolturné Västanviks 
folkhögskola, Leksand, Mathilde 
Strante Worseck 

 

29 januari Skolturné Manillaskolan, 
Stockholm, Sofia Nilsson 

 

 

4 februari Skolturné Virginska gymnasiet, 
Örebro, Johan Robach 

 

13 februari Skolturné Café019, Örebro, 
Nora Duggan och Fannie Borgman 

 

14 februari Skolturné Vänerskolan, 
Vänersborg, Stine Venseth 

 

14-17 februari DNUR-möte, Island, 
Viktor Jäderlund och Pia Johnsson-
Sederholm 
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28 februari Skolturné Mogård Göteborg, 
Göteborg, Kenneth Sandberg 

 

28 februari Skolturné Mogård Örebro, 
Örebro, Nora Duggan 

 

15 mars SDUR årsmöte, Stockholm, Nora 
Duggan 

 

16 mars SDR styrelsemöte, Stockholm, 
Mathilde Strante Worseck 

 

22-24 mars BOUJTs 
bemötandeutbildning, Göteborg 
Mölnlycke, Stine Venseth 

 

26 mars SPSM Ungdomsnätträff, 
Stockholm, Nora Duggan 

 

5-7 april, Ungdomsklubbskonferens, 
Björkö, Fannie Borgman 

 

13 april DDU årsmöte, Leksand, Mathilde 
Strante Worseck 

 

25 april SPSM frukostseminarium ”Vad 
säger elever med funktionsnedsättning om 
trygghet, arbetsro och studiemotivation?”, 
Stockholm, Fannie Borgman 

 

26 april Utbildningshelg för lägerledare, 
Örebro, Fannie Borgman 

 

6 maj Paneldebatt Dövpsykiatridagar, 
Stockholm, Jessica Madan 

 

8-9 maj EUDY seminar, Belgien, Mathilde 
Strante Worseck 

 

10-12 maj EUDY GA, Belgien, Pia 
Johnsson-Sederholm och Mathilde 
Strante Worseck 

 

16-19 maj Styrelseutbildning, Leksand, 
Nora Duggan 

 

4 juni NU årsmöte, Härnösand, Jessica 
Madan 

 

12 juni Workshop om tolk av 
Myndigheten för delaktighet, Stockholm, 
Jessica Madan,  

 

14-16 juni Järvaveckan, Stockholm, 
Jessica Madan och Nora Duggan 
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21-22 juli WFDYS GA, Paris, Frankrike, 
Mathilde Strante Worseck och Laith 
Fathulla 

 

23-27 juli WFD World Congress, Paris, 
Frankrike, Stine Venseth och 
Jamila Ouahid 

 

29 juli – 4 augusti Spelläger, Malmö, Pia 
Johnsson-Sederholm 

 

9-10 augusti Barnläger för 18-30 år i 
Solhem, Björkö, Fannie Borgman 

 

17 augusti Västanvik Folkhögskola 50 år, 
Leksand, Nora Duggan 

 
4-8 september EUDY Youth workers 
seminar, Tallinn, Estland, 
Mathilde Strante Worseck och Fadi    Shos
hara  

 

8 september DBU 25 års jubileum, 
Stockholm, Fannie Borgman  

 

16 september Dialogmöte med PTS, 
Stockholm, Johanna Söderström 

 

17 september Skolbesök på Virginska 
gymnasiet, Nora Duggan 

 

18 september SPSM Skolträff på 
Birgittaskolan, Örebro, Nora Duggan 

 

19 september SDR styrelsemöte, Visby, 
Pia Johnsson-Sederholm 

 

20-22 september Dövas Dag, Visby, 
Jessica Madan, Nora Duggan och Kalle 
Löfgren  

 

1 oktober Informellt möte med 
Socialdepartementet, Stockholm, Johanna 
Söderström 

 

3 oktober SPSM ungdomsnätverksträff, 
Stockholm, Johanna Söderström 

 

5-6 oktober SDHS årsmöte och 
seminarium “Dövas situation under andra 
världskriget”, Stine Venseth 
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10-11 oktober DNUR-möte, Malmö, Pia 
Johnsson-Sederholm, Viktor Jäderlund och 
Johanna Söderström  

 

 

21 oktober Möte med de tre 
skolmyndigheterna, Stockholm, Johanna 
Söderström 

 

24 oktober Möte med 
Arbetsförmedlingen, Stockholm, Johanna 
Söderström 

14 november Krismöte angående MUCF-
bidrag, Stockholm, Johanna Söderström 

 

24 november Fritidsgårdsworkshop, 
Stockholm, Nora Duggan 

 

28 november Möte med LSU om 
funktionshinderpolitik, Stockholm, Juni 
Sowell 

 

19 december Dialogmöte med UR, 
Stockholm, Laith Fathulla 
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Tack för ett framgångsrikt år! 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


