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VERKSAMHETS – och BUDGETSPLAN 2022 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 

 

 
 
OM SDUF   
  
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en riksorganisation för dig som är 
mellan 6 - 30 år och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, 
hörselskadad, hörande som har döva eller hörselskadade syskon och/eller 
föräldrar. Det viktigaste är att du är teckenspråkig eller är intresserad av 
teckenspråk.  
  
VAD SDUF GÖR   
  
Vi strävar efter att du som döv och hörselskadade barn eller ungdom får samma 
möjligheter som alla andra ute i samhället. SDUF arbetar intressepolitiskt och 
bevakar frågor som direkt eller indirekt påverkar din situation. Varje år ordnar vi 
läger och aktiviteter för våra medlemmar och all verksamhet är naturligtvis 
teckenspråkig. Läger innebär inte bara lek och bus utan är också en viktig del i 
arbetet med att stärka döva och hörselskadades barns och ungdomars identitet 
och självkänsla.  
  
I den här verksamhets- och budgetplanen kan du läsa vad SDUF planerar att 
genomföra under år 2022.  
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INLEDNING 
 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) tar nya tag inför året 2022, ett år som är 
svårt att förutse vad som händer eftersom coronaviruset Covid-19 antagligen 
ändrat samhället för gott. SDUF har under 2020 och 2021 funnit lösningar för att 
fortsätta sin verksamhet, flera saker genomförde vi digitalt eller halvt fysiskt och 
halvt digitalt, så vad som än väntar oss 2022 är SDUF beredda. Nu planerar vi och 
hoppas kunna genomföra en hel del kursverksamhet och läger under 2022, både 
här i Sverige och utomlands. 

Vårt tema för 2022 är Mångfald.  Mångfald handlar om att behandla alla med 
respekt och ge människor lika möjligheter och rättigheter. Något som SDUF 
arbetat länge med eftersom fördomar inte får hindra oss längst vägen. SDUF har 
under lång tid bedrivit intressepolitik för faktiskt förändring och inkludering och 
under 2022 ska vi satsa på döva nyanlända. En grupp som möter stora hinder när 
beslutsfattande tillämpar samma regelverk för döva som hörande. I praktiken 
fungerar inte det, eftersom kraven då blir större för döva, då riskerar samhället 
att gå miste om den kompetens som skulle de kunnat tillvarata och utveckla 
genom mångfald. 

Vi fortsätter också arbetet med vår intressepolitiska handlingsplan 2021-2024 
eftersom skollagen och gymnasieförordningen behöver förändras. Fortfarande 
idag kan barn och ungdomars nekas plats i dövklasser för att de ”hör för bra” och 
måste lämna plats till de som är i större behov. SDUF vill att det ska förändras för 
man kan inte mäta barn och ungdomars behov mot varandra.  

Slutligen kommer också våra projekt Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk 
(BOUJT) och Äkta Man arbeta vidare. BOUJT har under fyra år syssnat på barn och 
ungdomar genom videosamtal, chatt, mejl och möjlighet att skicka in frågor till 
BOUJTs frågelåda. Vi är glada att de lever kvar 2022 med finansiären Childhood. 
Samtidigt har vårt arvsfondsprojekt Äkta Man kommit halvvägs genom sin 
projektperiod. Under 2022 ger sig ut på turné för att möta teckenspråkiga pojkar 
och män för dialog. Målet är att motverka den rådande machokultur som skapar 
skadliga normer och värderingar.  
 
2022 kommer bli ett händelserikt år vi möter tillsammans. 
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LÄGER- OCH KURSVERKSAMHET  
 
Under år 2022 ska SDUF genomföra och delta på flera läger och kurser, på grund 
av coronapandemin och de restriktioner som vidtogs under 2021 har Nordiskt 
barnläger, Danmark – 6-12 år samt EUDY Children Camp, Schweiz - 9-12 år flyttats 
fram till 2022.  
 
Lägerverksamheten har genom åren har det blivit en stor och populär del av 
SDUF:s verksamhet och vårt mål är att ständigt bli bättre och erbjuda det som våra 
medlemmar vill ha. SDUF skapar därför bland annat via Lägergruppen möjligheter 
för våra medlemmar att påverka vad de vill ha i SDUF:s verksamhet. Vi kommer 
under år 2022 satsa på att fördjupa vårt redan givande samarbete med Unga 
Hörselskadade och Dövblind Ungdom för att få inspiration och nya idéer.   

Kurs-och konferensverksamheter: 

· Ungdomsklubbskonferens, vår, Gävle 
- Styrelseutbildning, vår 
· Skolturné 
- Kurs i Civil Olydnad 
- BLM- seminarium 
· Utbildningshelg för lägerledare, april, Örebro  
· Fritidgårdsworkshop, höst  
· Dövas Dag i september  
· Engagera dig- kurs - Tillsammans med SDR, SDI och VVFHS  
· Höstträff med något kul Tema (Förbundsstämman), Uppsala 

   

 

Ungdomsklubbskonferens 2.0 2021, ZOOM 
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Läger:  

· Svenskt barnläger för 6-12 år, Småland  
· Ridläger, Stall Ekeby, 18-30 år  
· Riksläger för DÖV+ 18-30 år, Idre/Björkö  
· Nordiskt barnläger, Danmark – 6-12 år – framflyttad från år 2021  
· Nordiskt ungdomsseminarium, Danmark - 18-30 år 
· Nordiskt ungdomsläger, Norge - 18-30 år   
· EUDY Children Camp, Schweiz - 9-12 år  - framflyttad från år 2021  
· EUDY junior – Estland 13-17 år  
· WFDYS Children Camp, Uruguay – 9-12 år 

 

Barnläger 2020, Björkö, Göteborg 

 

Varför är inte all verksamhetsaktivitet med 2020? 
SDUF har inte likadan verksamhet för alla år, vissa saker sker vartannat år. 
 

Jämna år (såsom år 2022, 2024, 2026) 
 

Ojämna år (såsom 2023, 2025, 2027) 
 

 Engagera dig!-kurs 
 Nordiskt Juniorsläger för 13-17 år 
 Nordiskt Ungdomsläger för 18-30 år 
 EUDY Junior Camp för 13-17 år 
 EUDY Youth Camp för 18-30 år  

 

 Styrelseutbildning 
 Nordiskt Ungdomsseminarium för 

18–30 år  
 Juniorsläger i Sverige för 13-17 år  
 Nordiskt Barnläger för 7-12 år  
 EUDY Children Camp för 9-12 år  
 Språkresa för 14-17 år till USA 

 
WFDYS Camps följer en 4-årscykel, (Youth, Paus, Junior, Children) 
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INTRESSEPOLITISKT ARBETE  
 
Sveriges Dövas Ungdomsförbunds intressepolitiska arbete genomsyras av målet 
att stärka teckenspråkiga döva och hörselskadade barn och ungdomars rättigheter 
i samhället. SDUF intressepolitiska arbete innefattar alltid vad som är aktuellt i 
samtiden, vi bevakar ständigt döva och hörselskadade barn och ungdomars sociala 
rättigheter och rätt till delaktighet enligt FN:s konventioner: ”Barnkonventionen” 
och ”Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Vi 
påverkar och lobbar genom att bland annat ha möten, skriva remissvar, insändare 
och uttalanden samt genom våra projekt. 
 
2022 ska SDUF satsa på lobbning för döva nyanländas rättigheter. SDUF kommer 
arbeta utifrån de två motioner som mottogs under Förbundsstämman 2020. En 
motion handlade om att bedriva lobbning för döva som söker permanent 
uppehållstillstånd ska få undantagsrätt till subventionerande bidrag inom 
arbetslivet. Den andra motionen handlade om att döva nyanlända, liksom 
hörande, får två år etableringsersättning från Försäkringskassan men medan 
hörande bara lär sig ett språk, svenska, så ska döva lära sig två språk svenskt 
teckenspråk och svenska. SDUF ska sträva och arbeta för att döva ska få rätt till 
förlängd etableringsersättning.   
 
Vi ska även fortsätter vi arbeta med den intressepolitisk handlingsplan som togs 
fram till 2021. I ”SDUFs intressepolitiska handlingsplan 2021-2024” (se bilaga 1) 
är en beskrivning av SDUF:s långsiktiga arbete för de fyra åren. Syftet med att 
specialisera sig inom några få områden är att fördjupa oss och kunna nå ett 
förutbestämt intressepolitiskt mål, något som är för svårt om SDUF arbetar för 
brett.   
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SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATIONER  
   
Ledning och styrning  
 
SDUF arbetar ständigt för att stärka och utveckla ledningen och styrelsen. Det gör 
vi genom att ge olika former av stöd, bland annat en kickoffhelg för våra 
förtroendevalda. Förbundet ska vara rustat för att leda och driva en effektiv 
verksamhet och arbete med en stark förankring i våra stadgar, riktlinjer och mål.   
  
Vi värnar om ett gott och tryggt mötesklimat eftersom det skapar delaktighet, 
effektivitet och framför allt energi. Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 
sammanträden under året, två på förbundskansliet och två hos 
ungdomsklubbarnas hemvist. Arbetsutskottet har möten vid behov.   
  
Det kommande verksamhetsåret ska ledamöterna representera förbundet i olika 
sammanhang som styrelsen bedömer som relevanta. Våra prioriterade 
representationer under 2022 är:       
 

 Ordförandegruppen (två gånger under året) 
 SDR:s förbundsstyrelsemöten (sex gånger under året) 
 SPSM:s nationella skolråd  
 Andra möten som rör SPSM och Riksgymnasiet i Örebro 
 Tolkfrågor  
 Möten med myndigheter och andra beslutsfattare  
 DNUR-möten, ett på våren och ett på hösten 
 EUDY General Assembly  

 
SDUF har även arbetsgrupper; de är både permanenta, exempelvis Lägergruppen, 
och tillfälliga som skapas vid behov. Arbetsgruppernas syfte är att bredda SDUF:s 
arbete, påverkan och medlemmarnas medbestämmande. 
 
 

 
Laith och Julia från SDUF på EUDY GA 2020 
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PROJEKTVERKSAMHET  
  
Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk 
(BOUJT)    
 
Sedan 2017 har SDUF haft projektet Barn- och 
Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT), och med 
finansiären Childhood fortsätter BOUJT:s 
jourverksamhet även under 2022.  
 
Projektet arbetar med att erbjuda döva och 
hörselskadade barn och ungdomar webbaserade 
stödsamtal på teckenspråk samt besvara deras 
frågor. BOUJT ska även arbeta för att utöka kunskapen kring våld och utsatthet hos 
döva och hörselskadade barn och ungdomar. Under 2022 kommer BOUJT ta fram 
en film med fokus på hur man förebygger och stoppar sexuella övergrepp och 
våld, filmen ska rikta sig till vuxna anställda på dövskolor och andra 
verksamheter där döva och hörselskadade barn och ungdomar finns. Jouren har 
fått en betydelsefull roll för unga döva och hörselskadade och de närmaste åren 
strävar vi att finna en permanent lösning för att stabilisera jourverksamhet.    
   
Äkta Man 
 
Arvsfondsprojektet Äkta Man går in på sitt andra år av tre under 2022, projektet är 
ett samarbete mellan Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Riksteatern Crea, 
Sveriges Dövidrottsförbund och RFSU Stockholm. Projektets syfte är att arbeta 
förebyggande och våldpreventivt, mot övergrepp och sexuellt våld, för en 
teckenspråkig målgrupp. Målgruppen är framförallt pojkar och män mellan 6-30 
år som är döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Under 2022 börjar 
Äkta Man sin turné i Sverige för att hålla olika aktiviteter och workshops där 
projektet 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.  
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LIKABEHANDLINGSPLAN  

 
Alla människor har rätt att kunna känna sig trygga och välkomna i SDUF:s 
verksamhet. SDUF arbetar aktivt och målinriktat för att förebygga och förhindra 
all kränkande behandling på alla nivåer inom SDUF. Med andra ord ska de som 
deltar i vår verksamhet, exempelvis lägerdeltagare, förtroendevalda och 
anställda, känna sig trygga och respekterade för dem de är. Vår 
likabehandlingsplan beskriver exakt hur vi arbetar med likabehandling, och 
tanken är att dokumentet ska ses som ett ständigt pågående arbete och 
uppdateras varje år för att säkerställa att arbetet fortgår.  

 
 
INFORMATION OCH 
KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET  
 
Medlemmar och andra intresserade kan få information om SDUF:s pågående 
arbete under hela året genom bland annat vår hemsida, sociala medier och Unga 
Dövas Zon i Dövas Tidning. SDUF tycker att det är viktigt att våra medlemmar med 
lätthet ska kunna hitta information och vara aktiva i SDUF, exempelvis genom att 
delta på våra läger eller ge sina åsikter i de intressepolitiska frågor vi driver. Vi 
berättar därför vad som händer på både svenskt teckenspråk och skriven 
svenska.    
 
 
Hemsida  
  
Vi arbetar löpande för att utveckla och uppdatera vår hemsida så att besökare på 
enkelt sätt kan hitta allt de behöver veta om SDUF, exempelvis information om 
våra läger, våra kontaktuppgifter och våra viktiga handlingar såsom 
verksamhetsplanen. Vi använder tydliga flikar och videor där vi använder svenskt 
teckenspråk eftersom SDUF strävar efter att hemsidan ska vara smidig och 
tillgänglig för våra teckenspråkiga medlemmar.  

  
 

Sociala medier 
 
Vi använder sociala medier som Instagram och Facebook för att sprida 
information om vår organisation och vårt arbete på ett bra, tydligt och spännande 
sätt. Syftet är att medlemmar och andra intresserade ska få se vad som händer just 
nu i SDUF och att skapa spontana dialoger i aktuella händelser. SDUF är alltid 
intresserade av direkt kontakt med medlemmar och därför har vi fokus på både  
använda svenskt teckenspråk och skriven svenska i sociala medier.  
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Våra sociala medier är:  
 

 Facebook: SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 Instagram: sduf1966 
 Hemsida: www.sduf.se  

 
Våra övriga informationskanaler sker via:  

 
 Nyhetsbrev i videoformat  
 Broschyrer  
 

 
Genesamma verksamhet broschyr med UH, DBU och DHB år 2019 

 
 

Unga Dövas Zon i Dövas Tidning  
   
SDUF har Unga Dövas Zon som är två sidor i varje nummer av Dövas Tidning.  
Sidorna innehåller information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och 
våra anslutna ungdomsklubbar. Dövas Tidning ges ut 5 gånger per år.     
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BUDGETPLAN 2022 

 
 
 

 


