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Ordförande har ordet

I början av 2020 var allt frid och fröjd och 
styrelsen hade styrelsemöte, gjorde flertalet 
representationer och genomförde vår Engagera 
dig! utbildning som vi har i samarbete med 
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Svenska 
Dövidrottsförbundet (SDI) och Västanviks 
folkhögskola. Sedan kom corona och medförde en 
mängd förändringar för vår verksamhet. 

Vår kurs- och lägerverksamhet blev mycket mindre 
än vanligt. Alla kurser och läger med utländska 
samarbetspartners ställdes in. Vi följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och gjorde anpassningar så att vi ändå kunde genomföra vårt mycket 
uppskattade barnläger och ridweekend. 

Våra två projekt som velat åka runt i Sverige och träffa våra medlemmar 
fick förlägga sin verksamhet digitalt och skjuta upp fysiska träffar. Barn- och 
ungdomsjour på teckenspråk (BOUJT) som finansieras av Childhood har fortsatt 
hålla jouren öppen vilket varit extra viktigt 2020 då coronan även bidragit till oro. 
Vårt nya projekt Äkta man som finansieras av Arvsfonden är vårt svar på metoo, 
och verkar för att förebygga våld och övergrepp.

Styrelsens styrelsemöten och representationer övergick i och med coronan 
till digitala möten och en del representationer sköts fram eller ställdes in. Året 
avslutades med vår förbundsstämma som för första gången någonsin blev 
digital. Den blev lyckad även om vi alla saknade att träffas fysiskt och därmed 
möjligheten att diskutera mer med varandra och umgås som den unga dövrörelse 
vi är en del av!

Ideellt engagemang får inte alltid den uppmärksamhet och uppskattning den 
förtjänar. Därför gavs SDUF utmärkelse 2020 till Rebecca Jonsson som är ett gott 
exempel på vad ideellt engagemang kan åstadkomma- en ungdomsgård för 
döva i Vänersborg. 

Trots att det blev ett annorlunda 2020 så har SDUF ändå uträttat mycket. Med det 
vill jag som förbundsordförande passa på att tacka alla som under året engagerat 
sig ideellt i SDUF och vår unga dövrörelse! Stort tack även till MUCF, Childhood, 
Arvsfonden och våra andra bidragsgivare som gör vår verksamhet möjlig.

Juni Sowell
Ordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Förkortningar

DBU Dövblind Ungdom
DHB Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med 

språkstörning
DNUR Dövas Nordiska Ungdomsråd
EUDY European Union of the Deaf Youth
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda
HRF Hörselskadades Riksförbund
LSU Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
OG Ordförandegruppen som består av förbundsordföranden och 

tjänstemän från DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDUF och UH
RGD/RGH Riksgymnasiet för döva/Riksgymnasiet för hörselskadade
SDI Svenska Dövidrottsförbundet
SDP Sveriges Dövas Pensionärsförbund
SDR Sveriges Dövas Riksförbund 
SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten
UH Unga Hörselskadade
WFDYS World Federation of the Deaf Youth Section
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Organisation
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 finansernas främst med statligt 
bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – MUCF.

Hos oss står alltid barnrättsperspektivet i centrum. 

• 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 hörselskadade 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.

SDUF:s grundvärderingar

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 dövkultur och samhällets kulturutbud.
 - att bedriva verksamhet för barn och ungdomar på dövas villkor,    

 där alla har lika värde.
 - att verka för bildandet och upprätthållande av lokala barn- och    

 ungdomsorganisationer.

BILDER

Bilder från år 2019
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Vilande anslutna ungdomsklubbar under 2020
SKUR - Skåne Dövas Ungdomsråd

GTU - Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
JTUF - Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening

Anslutna ungdomsklubbar
Under 2020 hade SDUF 7 anslutna, lokala ungdomsklubbar runt om i Sverige.

DDU - Dalarnas Dövas 
Ungdomsklubb

KUL - Kungsängsliljan 
(Uppsala) 

SDUR - Stockholms 
Dövas Ungdomsråd

UF Viljan - Ungdoms-
föreningen Viljan

(Vänersborg) 

ÖDU - Örebro Dövas 
Ungdomsklubb

NDUR - Norrlands Dövas 
Ungdomsråd

(Tidigare: NU - Norrlands 
Ungdomsklubb)

Spelis - Malmö

611 
SDUF hade totalt 611 medlemmar under år 2020

47 90 

67 

253 

44 

6 

Örebro Dövas Ungdomsklubb

UF Viljan - Ungdomsföreningen Viljan

SDUR - Stockholms Dövas Ungdomsråd

NDUR - Norrlands Dövas Ungdomsråd

KUL - Kungsängsliljan

Spelis

DDU - Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

104 

2019 622 2017 931 2015 880 2013 885 2011 872
2018 870 2016 916 2014 821 2012 888 2010 889
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SDUF:s förbundsstyrelse leder SDUF-arbetet mellan förbundsstämmorna. 
Under 2020 hade styrelsen sex styrelsemöten, och på grund av den rådande 
pandemin blev över häften av styrelsemötena lagda digitalt genom 
videosamtalstjänsten Zoom. 

Förbundsstyrelsen 2019-2020
Juni Sowell Ordförande

Pia Johnsson-Sederholm Vice ordförande t.o.m 13 april 2020
Jonny Dufvenberg Vice ordförande fr.o.m 14 april 2020

Abdi Mohamed Ahmed Ekonomiansvarig
Fannie Borgman

Jessica Madan
Niclas Mauritzson

Julia Grahn fyllnadsval fr.o.m 22 maj 2020

Förbundsstyrelsen 2020-2021
Juni Sowell Ordförande
Kalle Löfgren Vice ordförande
Abdi Mohamed Ahmed Ekonomiansvarig
Fadi Shoshara
Josephine Olvhöj Kirkegaard
Julia Grahn
Jessica Madan t.o.m. januari 2021

Fyllnadsval i SDUF-styrelsen
Efter att Pia Johnsson-Sederholm avgick från SDUF-styrelsen den 13 april, 
utlystes och genomfördes en extra förbundsstämma på distans den 22 maj 
2020 med Florian Tirnovan som stämmoordförande och Johanna Söderström 
som stämmosekreterare. Där behandlades frågan om fyllnadsval efter 
Pia med kandidaten Julia Grahn, vilket ungdomsklubbsombuden röstade 
genom. Stämman flöt på smidigt och tog ungefär en timme och sedan 
bestod förbundsstyrelsen återigen av 7 personer.

Förbundsstyrelsen

25-26 januari, Stockholm 5 Juli, Zoom 20 september, Zoom
16-17 maj, Zoom 28-30 augusti, Örebro 22 november, Zoom
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Valberedningen
Valberedningen arbetar självständigt med att följa styrelsens arbete under 
året och rekrytera personer till nästkommande styrelse.

2019 – 2020
Alexandra Polivanchuk (Sammankallare)
Nora Duggan
Rebecca Jonsson 
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard (Suppleant)

2020 – 2021
Nora Duggan (Sammankallare)
Rebecca Jonsson 
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard 
Leila Svetlov (Suppleant)

Lägergruppen
Lägergruppen ser till att den viktiga och uppskattade lägerverksamheten fly-
ter på med planering, marknadsföring, rekrytering, anmälningar samt läger-
utbildning för lägerledarna. Lägergruppen träffades tre gånger under 2020:
14-15 mars, 27 september och 21 november

2019-2020
Leila Svetlov
Oscar Frendig
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard
Daniel Ovesen
Hanna Ferm
Fannie Borgman representant från 
SDUF-styrelse
Sofia Nilsson verksamhetsansvarig och 
adjungerad tjänsteman

2020-2021
Leila Svetlov
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard
Annika Hansson
Cecilia Björck
Josephine Olvhöj Kirkegaard representant från SDUF-styrelse
Ellinor Persson vikarierande verksamhetsansvarig och adjungerad tjänsteman

2019-2020

Daniel Littorin
Förtroendevald revisor

Nicholas Winberg
Förtroendevald revisor, suppleant

Hanna Rexhammar
Deskjockeys Revision AB
Auktoriserad revisor

2020-2021

Daniel Littorin
Förtroendevald revisor

Petra Eklund
Förtroendevald revisor, suppleant

Hanna Rexhammar
Deskjockeys Revision AB
Auktoriserad revisor

Revisorer
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Kansliet
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.

Kansliet

Generalsekreterare
Johanna Söderström

Ekonomi-
administratör

Tahir Mohammed

Verksamhets-
ansvarig

Sofia Nilsson

Vikarie Verksamhets-
ansvarig

Ellinor Persson

BOUJT

Projektledare fram 
till september 2020

Åsa Gustavsson

Volontärsamordnare
Jiin Najar

Kommunikatör
Olivia Renner 

Balkstam

Äkta man?

Projekt-
medarbetare
Elias Tebibel

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

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

Rissneleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg

kansli@sduf.sewww.sduf.se

sduf1966SDUF – Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund

Nyhetsbrev i 
videoformat från 

styrelsen och 
Lägergruppen 

som ges ut efter varje 
möte.

”Unga Dövas Zon”, 
som är SDUFs egna 
sidor i Dövas Tidning 
som ges ut 5 gånger 

per år.

SDUF har en 
allmän broschyr 
om SDUF och en 

verksamhetsbroschyr 
tillsammans med DBU 

och UH.
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BOUJT

Det bästa med 2020 är att 
jourverksamheten fortfarande finns 
kvar efter tre fantastiska år med 
Arvsfonden. Under september 
avslutades projektet, och i stället blev 
World Childhood Foundation vår nya 
finansiär. Nu kommer vi se till att BOUJT 
lever kvar i många år till för att kunna 
fortsätta syssna, peppa och stötta er 
barn och ungdomar!
Chatten har under året haft öppet tisdagar och torsdagar kl. 18:30 – 20:30. 
Vår frågelåda och mejl har haft öppet dygnet runt, och man får svar inom 
1-2 dagar.
Precis som fjolåret har vi haft extra öppet under julafton, annandag jul 
och nyårsafton. Det är dagar som många upplever är en tuff tid. Vi valde 
också att ha extra öppet under flera veckor när situationen med covid-19 
förorsakade en global pandemi. Vi vet att pandemin drabbar många 
barn och ungdomar när skolor stänger och möjligheterna att delta på 
fritidsaktiviteter begränsas. 
Situationen med Covid-19 påverkade förstås också vår verksamhet. Vår 
nya arbetsplats blev hemma och vi kunde heller inte resa och besöka 
skolor eller Järvaveckan/Almedalen som tidigare år. Det känns jättetråkigt 
och vi längtar tills vi kan börja åka ut och resa igen, och träffa er barn och 
ungdomar! Som tur är har vi en webbaserad jourverksamhet som kunde rulla 
på som vanligt, och övriga delar av verksamheten la vi om till digitalt format. 
Vi genomförde bemötandeutbildningen och fortbildningen digitalt för våra 
syssnare. I maj lanserade vi dessutom en uppdaterad hemsida. Nu finns 
chatten redan på startsidan och hemsidan är bättre anpassad för datorn, 
mobilen och paddan. 
Vi på BOUJT vill med värme tacka alla som vi mött i vårt arbete 2020. Ni 
är viktiga för oss - särskilt ni barn och ungdomar som kommit med klok 
feedback och nyttig input. Utan er hade vi inte kunnat göra detta! 
Vi ser fram mot att få möta er på våra skolturnéer igen. 

BOUJT-teamet 

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 
klimat är något vi länge vetat är efterfrågat. 
Det är därför vi under hösten påbörjat ett nytt 
projekt, Äkta Man. Nu kommer vi äntligen kunna 
tillgodose behovet. 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 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 finansieras av 
Arvsfonden.

TegnTube

Precis vid årets slut drog projektet TegnTube igång, det är ett projekt mellan 
de nordiska språkråden och genom DNUR är även SDUF med. Projektet vill 
ge döva och hörselskadade barn och ungdomar i de nordiska länderna 
en röst och ett forum. En röst som berättar om hur det är att växa upp som 
döva eller hörselskadade i Norden och en röst att uttrycka sin rätt till att 
medbestämma kring språk och språkval. Genom projektet ges ett forum där 
man kan träffa andra döva och hörselskadade barn och ungdomar och 
utbyta erfarenheter och inspireras av möjlighet till teckenspråk. 
Under 2021 ska SDUF sprida, stötta och finna viktiga framtida 
språkambassadörer för teckenspråk, projektet ska ge dem en utbildning 
för att de sedan ska kunna informera direkt till barn och ungdomar att 
teckenspråk är en valmöjlighet.
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Barnläger på Björkö 22-28 juni
Under sommaren har SDUF genomfört ett fantastiskt barnläger på Björkö vid 
v(b)ästkusten. Vi (26 deltagare och 11 vuxna) har lekt och badat en massa, 
haft tårttävling och provat 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

Lägerverksamheten
Covid-19 påverkade även vår lägerverksamhet och det blev en 
annorlunda sommar. 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. Vi är glada över att ändå 2 av 6 
läger kunde genomföras under året, läger där vi naturligtvis har följt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

♥
Tack till alla som var med på Barnläger i Björkö för 6-12 

år och Ridweekend i Örebro för 18-30 år!

Ridweekend på Stall Ekeby i Örebro 13-16 augusti
Vi (6 deltagare och 1 gruppledare) hälsades välkomna av Jenny Smideblad, 
en döv ridlärare som hade hand om oss under hela helgen. Vi fick bo i ett 
mysigt brygghus på gården. Det var fint och varmt väder hela helgen som 
var fylld av mycket ridning och hästsnack. På lördagen blev det till och med 
tävling. Vi delades upp i två lag med vår häst och tävlade om att fullfölja en 
bana med olika ”uppgifter” snabbast. Banan hade alla möjliga uppgifter, vi 
fick bland annat rida utan sadel, balansera en potatis på sked, rida slalom, 
balansera på bom, krypa under bom och plocka äpplen ur en vattenhink 
utan att använda händerna! Mycket skratt blev det, man blir som barn på 
nytt!

Stine Venseth, gruppledare
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Kurser och konferenser
SDUF håller ett flertal kurser och konferenser varje år, men 2020 tvingades 
mycket planerad verksamhet att ställas in. Detta år skulle exemplevis 
Ungdomsklubbskonferensen 2.0 hållas i Gävle men så blev det inte, istället 
kommer den hållas våren 2021. SDUF hann ändå genomföra Engagera dig!-
kursen och vi höll även vår lägerledarutbildning som både blev lagt i Örebro 
och på distans.

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. 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.
Kursen har gett oss deltagare många meningsfulla verktyg vi kan använda 
i livet. 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. 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

Utbildningshelg för lägerledare
Helgen den 8-10 maj höll SDUF sin 
lägerledarutbildning - en utbildning för SDUF:s 
lägerledare som sedan ska jobba på SDUF:s 
sommarläger. Ledarna fick lära sig bland 
annat hur man hanterar tvåspråkig miljö med 
teckenspråk och tal, olika NPF (neuropsykiska 
funktionsnedsättningar), konflikter och hur man 
bemöter andra på bra sätt. I år blev speciellt, 
med delar av utbildningen på distans men 
de fick också möjligheten att träffa varandra i 
Örebro och planera lägeraktiviteter.

SDUF:s Förbundsstämman 2020
In i det sista försökte vi genomföra SDUF:s förbundsstämma i Sundsvall 
men situationen med coronaviruset förvärrades och till slut var det skärpta 
restriktioner i stort sätt alla landskap i Sverige. Det togs ett tufft beslut att 
lägga om hela förbundsstämman digital på videosamtalstjänsten Zoom. 
Helgen den 7-8 november fölls SDUFs första digitala förbundsstämma. 
Med Maja Westerlund som stämmoordförande och Thyra Lindström som 
stämmosekreterare, på förbundsstämman deltog 13 röstberättigade ombud 
och även gäster från SDR och DBU. Förbundsstämman 2020 innehöll många 
viktiga beslut och långa diskussioner, precis som det brukar och ska vara – 
och det märktes att inte ens ett år med coronaviruset Covid-19 kan sätta 
stopp för SDUF.
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Representationer

Dövungdomspolitik Januari
15 Samråd tolktjänst MFD
18 SDR likabehandlingsarbete
24-26 Styrelsemöte
27 Seminarium för tolktjänsten
28 Dialog med TALFÖR

Februari
6 Förmöte med MUFC om 

statsbidrag
6-9 Engagera dig!-kurs
10 Möte med PTS
12 Möte med MUFC om 

statsbidrag
13 SPSM ungdomsnätverksträff
13 Samråd med SDR
25 Workshop med UUA
27-1 mars DNUR-möte

Mars
6 Spelis årsmöte
7 DDU årsmöte
12 SPSM frukostseminarium
25 Samrådsmöte: skolverket & 

funktionshinderrörelsen
31 Möte LSU om medlemskap

April
Alla representationer inställda 
på grund av coronaviruset

Maj
8-10 Lägerledarutbildningen
11 NUFT-möte
12 Ordförandegruppen
16-17 Styrelsemöte
22 Extra förbundsstämma
28 SPSM ungdomsnätverk
29 SDR styrelsemöte
29 PSFunk workshop

Juni
3 Referensgrupp tolktjänst i 

arbetslivet
8 Samrådsmöte inför MDFs 

barnrättsarbete
11 Funkas informationsträff: 

forskning/tillgängliget
17 ÖDU Årsmöte

Juli
5 Styrelsemöte

Augusti
21-22 SDR förbundsmöte
25 Webbinarium om rätten till aktiv 

involvering
25 Nätverksträff (tyst teater)
28-30 Styrelsemöte

September
12 BOUJTs avslutningsmingel
25-26 EUDY GA

Oktober
6 Samordning efter FN komittén 

slutlig beslut om Richard Salhin
7 Funktionsrätt Sverige - 

fördjupning i kommentar 2 om 
tillgänglighet.

13-14 P1s pilotverksamhet - 
transkribering till text

23 Höstens användarråd för 
bildtelefoni.net och texttelefoni.
se

29 Funktionsrätt Sverige - tema 
tillgänglighet

November
6-8 Förbundsstämma
11-12 MUCF
20-22 DBU årsmöte
24 Möte med Skatteverket
27 Användarmöte med SVT
27-29 UHs årsmöte

December
8 Informationsmöte Funka
8 Informationsmöte PTS
9 UR Dialogmöte

Under 2020 har SDUF arbetat 
intressepolitiskt för att främja rätten 
till teckenspråk på alla arenor för 
döva och hörselskadades barn och 
ungdomar. Och situationen med 
coronaviruset gjorde det hela till 
en extra stor utmaning eftersom 
många möten och dialogtillfällen 
har senarelagts eller helt ställts in.
Under april genomförde SDUF ingen 
representation eftersom det då var 
som värst; hela världen ställde om 
sitt arbete för att fortsätta digitalt 
och ingen visste under hur lång tid.
 
Under året har ändå 
SDUF genomför en hel del 
representationer och lyft ett 
ungdomsperspektiv inom allt från 
utbildning och arbetsmarknaden till 
tolkfrågor och sjukvård. 
Vi har även lämnat in två remissvar 
dels på Ds 2019:29 Ändrade 
bestämmelser avseende särskilda 
insatser för personer med tre 
fjärdedels sjukersättning eller 
aktivitetsersättning samt dels 
Betänkande av SOU 2020:42: 
En annan möjlighet till särskilt 
stöd - Reglering av kommunala 
resursskolor genom NUFT. Trots 
den omvälvande situationen med 
coronaviruset under 2020 lyckades 
SDUF fortsatta sitt stående arbete 
kring dövpolitik. 

Styrelsemöte i Örebro
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Vartannat år tilldelar Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF:s Utmärkelsepris 
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 initiativ 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.

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Barnens Rätt i Samhället (Bris)
Dövblind Ungdom (DBU)
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Landsrådet för Sveriges Ungdomsor-
ganisationer (LSU)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Dövhistoriska Sällskap 
(SDHS)
Sverok

Unga Hörselskadade (UH)
UNIZON
Västanviks folkhögskola
Riksförbundet för döva, hörselskada-
de barn och barn med språkstörning 
(DHB)
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI)
RFSU Stockholm
Tyst Teater/Riksteatern Crea

Utmärkelse 2020

Samarbetspartners

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

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, 
men under 2020 blev det bara en träff i Finland innan 
coronapandemin bröt ut och samarbetet övergick till 
att vara digitalt resten av året. Pia Johnsson-Sederholm 
representerade SDUF i februari på DNUR-mötet. Sedan 
hade Jonny Dufvenberg ett digitalt möte den 5 maj för att diskutera den 
besvärliga situationen med årets nordiska läger som skulle bli i Sverige och 
Island men sköts fram till 2021. På hösten hade DNUR återigen ett möte, även 
denna gång digitalt och Fadi Shoshara representerade SDUF.

Europa – EUDY
European Union of the Deaf Youth – EUDY är en para-
plyorganisation för döva barn- och ungdomsförbund 
i Europa, som SDUF är medlem hos. EUDY jobbar med 
både intressepolitik och läger för barn och ungdomar 
på europeisk nivå, dit SDUF ofta skickar svenska delta-
gare och ledare. År 2020 blev även underligt för EUDY 
och även de fick ställa in mycket av sin verksamhet och 
läger. Deras tänkta General Assembly blev framskjutet 

några månader och lagt om på distans genom videosamtalstjänsten Zoom, 
SDUF representerades av Julia Grahn och Laith Fathulla. 
 

Världen - WFDYS
SDUF är även medlem i paraplyorganisationen World Fe-
deration of the Deaf Youth Section - WFDYS. WFDYS job-
bar 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 kon-
taktnät.

SDUF i världen



Tack för 
2020!
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