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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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Ordförande har ordet

Under början av 2021 var det fortfarande ovisst 
om hur verksamhetsåret skulle bIi i och med 
coronapandemin och alla restriktioner som 
medföljde. På våren när vi skulle genomföra vår 
lägerledarutbildning skärpte Folkhälsomyndigens 
rekommendationer, så styrelsen fick ta det svåra 
men framförallt tråkiga beslutet att ställa in alla 
vår lägerverksamhet. Vi ställdes inför utmaningen 
att försöka erbjuda intressanta och givande digital 
verksamhet, vilket inte är det lättaste när alla är 
skärmtrötta och längtar att få träffa varandra igen. Vi 
lyckades ändå få till tre uppskattade digitala föreläsningar.

Under 2021 har vi haft hela 4 projekt och arbetet hos projekten har verkligen rullat 
på. Barn- och ungdomsjour på teckenspråk (BOUJT) som finansieras av Childhood 
har fortsatt hålla jouren öppen. Vårt samarbetsprojekt Äkta man som finansieras av 
Arvsfonden har tagit fram utbildningar och digitala träffar för att förebygga våld 
och övergrepp. Vi har även haft två internationella projekt; Tegntube för att stärka 
barns självbestämmande kring språkval i Norden och Strengthening YNADs för att 
stärka SDUF och våra ungdomsklubbar.

Styrelsens styrelsemöten och representationer var nästan uteslutet digitala möte, 
men under årets sista månader lättade restriktionerna i världen och SDUF kunde 
genomföra både internationella möten och vår förbundsstämma fysiskt. Det 
gladde nog alla närvarande eftersom vi fick möjligheten att diskutera mer med 
varandra och umgås som den unga dövrörelse vi är en del av!

Under de två tuffa åren som pandemin bjudit på har många blivit mer isolerade 
och även kanske börjat må sämre, SDUF har fått varningssignaler från medlemmar 
att SPSM skolor inte tar den psykisk ohälsa som finns hos elever på tillräckligt 
stort allvar. SDUF tilldelade därför Handbojor 2021 till SPSM och myndighetens 
ledningsgrupp med generaldirektör Fredrik Malmberg.

Trots att det blev ett annorlunda 2021 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!

Julia Grahn
Ordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund
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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
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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 2021
SKUR - Skåne Dövas Ungdomsråd

GTU - Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb
JTUF - Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening

Anslutna ungdomsklubbar
Under 2021 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

Spelis - Malmö
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  653
SDUF hade totalt 653 medlemmar under år 2021

2020 623 2018 870 2016 916 2014 821 2012 888
2019 622 2017 931 2015 880 2013 885 2011 872
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SDUF:s förbundsstyrelse leder SDUF-arbetet mellan förbundsstämmorna. 
Under 2021 hade styrelsen fem styrelsemöten, och på grund av den rådande 
pandemin blev över häften av styrelsemötena lagda digitalt genom 
videosamtalstjänsten Zoom. 

Förbundsstyrelsen 2020-2021
Juni Sowell Ordförande

Kalle Löfgren Vice ordförande
Abdi Mohamed Ahmed Förbundskassör 

Fadi Shoshara
Josephine Olvhöj Kirkegaard

Julia Grahn
Jessica Madan t.o.m. januari 2021

Förbundsstyrelsen

16-17 januari, Zoom 21-22 augusti, Stockholm 19 november, Sundsvall

10-11 april, Zoom 3 oktober, Zoom
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Förbundsstyrelsen 2021-2022
Julia Grahn Ordförande
Josephine Olvhöj Kirkegaard Vice ordförande 
Abdi Mohamed Ahmed Förbundskassör
Fadi Shoshara
Mindie Norrie
Emelie Granbom
Leila Svetlov

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

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

2021 – 2022
David Öhman (Sammankallare)
Jessica Madan
Viggo Hellöre
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard (Suppleant)

2020-2021

Daniel Littorin
Förtroendevald revisor

Petra Eklund
Förtroendevald revisor, suppleant

Hanna Rexhammar
Deskjockeys Revision AB
Auktoriserad revisor

2021-2022

David Farkas
Förtroendevald revisor

Kevin Shiva
Förtroendevald revisor, suppleant

Hanna Rexhammar
Deskjockeys Revision AB
Auktoriserad revisor

Revisorer
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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 2021:
13-14 mars, 19 september och 5 december.

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

2021-2022
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard
Annika Hansson
Cecilia Björck
Leila Svetlov representant från 
SDUF-styrelse
Ellinor Persson vikarierande verksamhets-
ansvarig och adjungerad tjänsteman
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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

Ekonomiadministratör
Tahir Mohammed

Verksamhetsansvarig
Ellinor Persson

BOUJT

Kommunikatör
Olivia Renner 

Balkstam

Volontärsamordnare
Jiin Najar

Föräldraledig fr.o.m. augusti

Vikariande Volontär-
samordnare

Jonna Sjögren

Äkta man

Projekt-
medarbetare
Elias Tebibel
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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

BOUJT, Barn- och Ungdomsjour 
på Teckenspråk, har fortsatt 
driva verksamheten i samma 
anda under 2021 som tidigare 
år! Mycket fokus har legat på 
att jouren ska kunna fortsätta, 
och i juni 2021 fick vi det 
fantastiska beskedet att vi 
beviljats ekonomiska medel till 
att fortsätta driva jouren ett år 
till. Vi tackar World Childhood 
Foundation för detta! Under 
2021 har BOUJT-teamet bestått 
av en kommunikatör och en volontärsamordnare. Vår volontärsamordnare 
har gått på föräldraledighet under sommaren och vi har därför anställt en 
vikarierande volontärsamordnare. 

Vi ser att behovet av att få stöd på svenskt teckenspråk på nätet är fortsatt 
stort och antalet stödkontakter fortsätter att öka. Vi hade sammanlagt 
över 400 inkomna kontakter under 2021. De vanligaste samtalsämnena var 
allmänna ämnen (sådant som inte faller under någon speciell kategori), 
vänskap/relationer och skolan. Skolrelaterat våld, problematik i hemmiljön 
och sexuella trakasserier är också exempel på ämnen som förekom oftare 
än andra.  

Pandemin har varit tuff för oss som annars fokuserar mycket på att träffa 
vår målgrupp, döva och hörselskadade barn och ungdomar. Vi har fått 
använda oss av digitala lösningar istället. 

År 2021 ordnade vi två bemötandeutbildningar på distans, dessa ägde rum 
29-31 januari samt 24-26 september. Det har överraskat oss hur väl det har 
fungerat att genomföra våra bemötandeutbildningar på distans, även om vi 
naturligtvis föredrar att kunna vara på plats och träffa de blivande syssnarna 
fysiskt. Vi har också genomfört två fortbildningar för våra syssnare. Den första 
genomfördes på distans 30 maj och våra syssnare fick då fördjupa sina 
kunskaper i Motiverande Samtal (MI). Den andra genomfördes 27 november 

Projekt
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och lyckligtvis kunde den genomföras fysiskt på Scandic Continental i 
centrala Stockholm. Gästföreläsare var GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime 
(hedersvåld- och förtryck) och Åsa Olsson från World Childhood Foundation 
(våld och barns utsatthet).  

BOUJT har synts en del i media, till exempel i Lilla Aktuellt Teckenspråk och 
Lilla Aktuellt. Vi har också gjort en del resor, bland annat till Mänskliga 
Rättighetsdagarna där vi nätverkat och lärt oss mer om mänskliga 
rättigheter. Vi har också haft chatten extraöppen under jul och nyår.  

Vi tackar 2021 och blickar nu framåt mot 2022 då vi hoppas få komma ut 
och träffa vår målgrupp ännu mer. Hjärtligt tack till alla barn och ungdomar 
vi mött i vårt arbete – ni är stjärnor och fortsätter alltid inspirera oss! 

BOUJT-teamet 
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Projekt

TegnTube

I början av året drog projektet TegnTube igång, det är ett projekt mellan 
de nordiska språkråden och genom DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd) 
var även SDUF med. Projektets mål var att 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 att medbestämma över sitt språk och 
språkval. Genom projektet gavs ett forum där de kan träffa andra döva och 
hörselskadade barn och ungdomar och utbyta erfarenheter och inspireras 
att se teckenspråk som en möjlighet. Under 2021 ha Laith Fathulla från SDUF 
stöttat och supportat framtida språkambassadörer för teckenspråk. Projektet 
har gett ambassadörerna en utbildning för att de nu ska kunna informera 
barn och ungdomar att teckenspråk är en valmöjlighet.

Strengthening YNADs

Under hösten deltog SDUF i EUDY (European Union of the Deaf Youth) projekt 
”Strengthening YNADs”. I detta internationella projektet besökte EUDY sju 
utvalda EUDY-medlemsländer och hade workshop med ländernas respektive 
döv-ungdomsorganisation, dess styrelse och medlemmar om hur de ska 
stärka sina organisationer. SDUF var en av de sju som är med i projektet. 
Under workshopen som skedde den 20-23 oktober i Stockholm deltog fem 
personer från förbundsstyrelsen, Juni Sowell, Abdi Mohamed, Julia Grahn, 
Fadi Shoshara och Josephine Olvhöj Kirkegaard och två från SDUFs kansliet 
Johanna Söderström och Ellinor Persson. Där fick vi information och bra 
verktyg för hur vi ska tänka kring prioritering i vårt interna arbete. Tyvärr fick 
våra medlemmar svårt att delta på samma helg och därför ordna vi en 
förenklad men liknande workshop under förbundsstämmohelgen tillsammans 
med våra ombud. 
Projektet var en ögonöppnare för vad SDUF behöver och ska prioritera 
framöver.
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Äkta man

Arvsfondsprojektet Äkta man ägs av RFSU 
Stockholm och är ett samarbetsprojekt med 
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI), Sveriges 
Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Riksteatern 
Crea som producerar scenkonst på svenskt 
teckenspråk. Under våren fortsatte digitala 
träffar och utbildningar, och det togs fram 
två olika passupplägg anpassade för skolor, 
fritidsgårdar respektive idrottsklubbar. Passen tar 
upp ämnen som maskulinitetsnormer och ideal, 
våld, åskådarperspektivet samt relationer och samtycke. En pilotträff av 
detta upplägg genomfördes också i Härnösand. 

Under hösten genomfördes den första samtalsledarutbildningen med 
tio deltagare. Ungefär hälften har hunnit ha egna pass i skolor, samt på 
Frontrunners som är ett internationellt ledarskapsprogram för unga döva i 
Danmark. 

En stor del av arbetet under året har också handlat om Knockout, 
föreställningen som vi har producerat i samarbete med Riksteatern Crea. 
Knockout har premiär i januari 2022 och ska då på turné runt om i Sverige 
med Riksteatern Crea. 

Projektet har bidragit med tre artiklar till Svenska dövidrottsförbundets 
medlemstidning Dövsport och har berört maskulinitetsideal och normer 
inom dövidrotten. Projektets medarbetare har även synts i media vid andra 
tillfällen - bland annat i Stockholms dövas ungdomsråds medlemstidning 
Handdukis, Dövas tidning samt programmet ”Nya perspektiv” på SVT som 
hade temat jämställd idrott. 

Totalt har projektet mött 78 unga och 70 vuxna (yrkesverksamma eller 
andra vuxna i ungas närhet). Projektet är treårigt och det andra projektåret 
startade 1 augusti 2021.
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En föreläsning med Florian Tirnovan från FlowTV!
23 oktober 2021 på Zoom

Den första föreläsningen vi erbjöd var en föreläsning med mannen bakom 
FlowTv – Florian Tirnovan. Florian är Sverige enda döva komiker och FlowTv 
är hans företag. Under föreläsningen berättar han om sin resa med FlowTV, 
hur det började och vad för mål han haft och har. Han delade med sin om 
att det var tack vare SDUF som han fick börja lära sig internationellt tecken 
och fick nätverk utanför Sverige. Utan SDUF skulle FlowTv kanske inte funnits 
idag. Florian berörde även det viktiga ämnet psykisk ohälsa, han själv har 
mött jantelagen och mycket näthat, och han lyfter vikten av att vi måste 
våga prata mer om psykisk ohälsa och att det är okej att söka upp stöd hos 
dövteam eller någon annan.

Lägerverksamheten
Covid-19 påverkade även vår lägerverksamhet och det blev en annorlunda 
sommar för restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gjorde att vi fick ställa 
in hela vår planerade lägerverksamheten. Vi ställt om oss helt och satsade 
istället på att arrangerade digital verksamhet. Under sommaren erbjöd vi 
digitala träffar i Zoom men efter lång tid med pandemi och digitalt umgänge 
fanns inget intresse att delta hos våra medlemmar. Under hösten planerade 
vi därför in tre digitala föreläsningar som blev mycket uppskattade och 
inspirerande. 

Vi tackar alla som deltagit under 2021. ♥

18 Sveriges Dövas Ungdomsförbund
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Body Acceptance
14 november 2021 på Zoom

Den andra föreläsningen vi erbjöd var 
tillsammans med Josephine Olvhöj 
Kirkegaard. Hon berättade om sin 
uppväxt där hon har gått igenom 
kroppsförändringar och hur det har 
påverkat henne psykiskt. Det är inte 
ovanligt att ha tankar om sin egen kropp 
och känna att man inte är nöjd med 
hur man ser ut. Under föreläsningen 
tog Josephine upp en kombination av 
mina egna personliga erfarenheter, 
hur samhället ser på kroppsideal 
samt hur man kan tänka och agera i 
förhållande till den egna kroppen. Med 
body acceptance hävdar människans 
rätt till sin egen kropp, handlar 
kroppsacceptans och om att lära sig att 
acceptera och älska sin egen kropp.

”Framgångsrik fotograf – 
krävs utbildning?”
5 december 2021 på Zoom

I årets slut bjöd SDUF på en 
föreläsning med Paulina Lindberg 
Nyberg. Paulinas största dröm är 
att bli en frilansfotograf. En hobby 
som blivit till en dröm som Paulina 
nu vill uppnå. Under föreläsningen 
berättade Paulina om hur 
fotografering blev hennes stora 
passion och om alla hinder och 
framgångar hon mött på vägen.

Verksamhetsberättelse 2021 19
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Kurser och konferenser
SDUF håller ett flertal kurser och konferenser varje år, men 2021 tvingades 
mycket planerad verksamhet att ställas in. På våren skulle exempelvis 
Ungdomsklubbskonferensen 2.0 hållas i Gävle men så blev det inte, 
istället blev det digitalt. Vi genomförde även en fritidsgårdsträff och sin 
förbundsstämma fysiskt.

SDUF Ungdomsklubbskonferens 2.0
17-18 april 2021 på Zoom

Ungdomsklubbskonferens 2.0 är ett nytt koncept hos SDUF som riktar in sig 
på att stärka ungdomsklubbarnas styrelser genom att fortbilda styrelserna 
och medlemmar som är nyfikna på styrelsearbete och som kanske funderar 
på att ta steget in i en styrelse. Konferensen genomfördes genom Zoom och 
lockade 12 deltagare från 4 olika anslutna ungdomsklubbar.
Under helgen pratade vi om vikten av eldsjälar inom den döva 
ungdomsrörelsen. Intressepolitik på lokal nivå fick det största utrymmet 
under helgen, genom föreläsning, workshop och frågestund. Under helgen 
fick deltagarna information om våra då pågående projekt Barn och 
Ungdomsjour på teckenspråk (BOUJT), TegnTube, Äkta Man.  Äkta man höll 
dessutom en uppskattad workshop med diskussioner bland medlemmarnas 
upplevelser av mansnormen. Vi hade även premiärvisning av våra tio nya 
filmer om intressepolitik och styrelsearbete. 
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Ungdomsklubbskonferens forts. 
Varje film innehåller en sketch och information 
om intressepolitik och styrelsearbete. Slutligen 
höll vi kahoot-frågesport med blandade 
frågor om SDUF, skrattade av en döv stand-
up komikers show och tog del av Riksteatern 
Creas Sign Language Art webinarom 
teckenspråkspoesi och visual vernicular. Visual 
vernicular är att beskrivande visualisera utan 
att använda ord. Kanske blev någon medlem 
inspirerad till att börja skapa teckenspråkspoesi 
eller visual vernicular. Det blev en rolig och 
uppskattad helg.

Fritidsgårdsworkshop 
2-3 oktober i Örebro, ABF lokaler

I början av oktober ordnade SDUF en fritidsgårdsworkshop för de som 
jobbar på fritidsgårdar runt om i Sverige. Under två dagar i Örebro fick 
fritidsledarna ha intressanta gruppdiskussioner. Workshopen inleddes 
med en inspirationsföreläsning om lågeffektiva bemötande/bemötande 
vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med Maria Hellsten. Efteråt 
diskuterade de om föreläsningen och om ledarna kunde ta med sig något 
till deras arbete på fritidsgårdarna. Fritidsgårdledarna fick ge varandra tips 
och tankar om vikten av rätt bemötande och att skapa trygghet. Vidare 
diskuterades hur fritidsgårdarna kan samarbeta och ha gemensamma 
aktiviteter framöver. På söndagen hade fritidsledarna diskussioner om de 
viktiga ämnena, rasism, sexism, barns olika ekonomiska förutsättningar 
och psykisk ohälsa. Under helgen diskuterades även hur SDUF kan
stödja fritidsgårdarna.
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SDUF:s Förbundsstämman 2021
19-21 november 2021 i Sundsvall, Södra Berget

Detta år genomförde vi SDUFs förbundsstämma så som vi hade planerat 
förra året. Vi var på det, milt sagt, blåsiga Södra Berget i Sundsvall. 
Stämmoordförande var Romel Belcher och stämmosekreterare var Mikaela 
Söderström, det deltog 14 röstberättigade ombud, 7 från styrelsen, 1 från 
kansliet, 2 från elevråden och en volontär. Förbundsstämman 2021 innehöll 
många viktiga beslut och långa diskussioner, precis som det brukar och ska 
vara. Intensiva dagar med god stämning eftersom vi äntligen fick synas på 
plats efter lång tid med pandemi. 
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RepresentationerDövungdomspolitik
Januari

Ingen representation utan fokus 
på introduktion till nya styrelsen.

Februari
1 Möte med Sveriges radio om 

teckenspråkstolkning, Juni 
Sowell

3 Uppföljningsmöte med Sveriges 
radio om Vinter i P1, Juni Sowell

11 Utbildning av Fremia i ideellt 
arbetsgivaransvar, Abdi 
Mohamed och Juni Sowell

18 Utbildning med Åsa 
Henningsson i intressepolitik, 
hela förbundsstyrelsen och 
Johanna Söderström

25 SPSM Ungdomsnätverksträff, 
Juni Sowell

Mars
1 Möte med EUDY om påverkan 

av Covid-19, 
Josephine Olvhöj Kirkegaard

11-12 SDRs förbundsstyrelsemöte, 
Juni Sowell

15 Dialogmöte mellan dövförbund 
och Skatteverket, 
Abdi Mohamed

18 Spelis årsmöte, 
Josephine Olvhöj Kirkegaard

18 Workshop om tolktjänsten ur ett 
barn- och ungdomsperspektiv, 
Kalle Löfgren

19 SDURs årsmöte, 
Josephine Olvhöj Kirkegaard

25 Möte kring tolktjänst-
utredningen, 
Julia Grahn

27 DBUs årsmöte, 
Juni Sowell

Under 2021 har SDUF arbetat 
intressepolitiskt för att främja rätten till 
teckenspråk på alla arenor för döva 
och hörselskadades barn och
ungdomar. Precis som 2020 blev det 
intressepolitiska arbetet en ovanligt stor 
utmaning på grund av situationen med 
coronaviruset. möten och dialogtillfällen 
har påverkats mycket då samtliga 
möten har varit digitala förutom 7 
stycken (se under representationer 
vilka). Det har blivit svårare att nå fram 
eftersom mötesstrukturerna på de 
digitala mötena har varierat i kvalité.
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 fyra remissvar:

• Betänkande av SOU 2021:3:
Skolbibliotek för bildning och utbildning,
• Förslag till ändring i allmänna råd om
kunskaper hos personal som ger stöd till
personer med funktionsnedsättning dnr
33086/2021,
• SOU 2021:34 Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för
barn och unga,
• SOU 2021:70 Läromedelsutredningen
– böckernas betydelse och elevernas
tillgång till kunskap

Trots den utmanande situationen med 
coronaviruset under 2021 lyckades SDUF 
fortsatta sitt kontinuerliga arbete kring 
för ung dövpolitik.
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April
25 DDUs årsmöte, 

Juni Sowell
27 Användarråd för bildtelefoni, 

Kalle Löfgren
29 Användarråd för texttelfoni, 

Juni Sowell

Maj
1-2 DNUR-möte,

Fadi Shoshara och Johanna 
Söderström

5 Utbildning med Elias Tebibel från 
Äkta man, 
förbundsstyrelsen

10 Möte med EUDY, 
Josephine Olvhöj Kirkegaard

25 SPSM Ungdomnätverksträff, 
Juni Sowell

Juni
11 EUDY extrainsatta General 

Assembly, Julia Grahn

4-6 SDRs kongress, Abdi Mohamed

30 KULs årsmöte, Juni Sowell

Juli-Augusti
Sommaruppehåll

September
22 Seminarium om Universell ut-

formning med Rätt från början, 
Johanna Söderström

23 Samrådsmöte med Myndighet 
för delaktighet om mäns våld 
mot kvinnor, Julia Grahn

24-25 EUDY General Assembly, 
Julia Grahn

27-28 NVC – seminarium om tecken-
språk och mobialitet (i Köpen-
hamn, Danmark), 
Pia Jonsson-Sederholm

Oktober
5 Möte med ordförandegruppen, 

Juni Sowell och Johanna Söder-
ström

14 SDRs förbundsstyrelsemöte, 
Josephine Olvhöj Kirkegaard

14 ABFs studiekomitté, 
Johanna Söderström

25-30 UEDY (i Budapest), 
Julia Grahn

27 Föreläsning från SDR: 
introduktion om audism, 
Juni Sowell och Abdi Mohamed

November
4 SPSM Ungdomsnätsverksträff, 

Juni Sowell

12-14 DNUR-möte (i Stavanger, 
Norge), 
Fadi Shoshara och Johanna 
Söderström

25 Webbinarium om NKJTs rapport 
”En kafkaliknande process”, 
Julia Grahn

26-28 UHs årsmöte (i Stockholm), 
Abdi Mohamed

December
1 Seminarium: Från ord till hand-

ling (om barns tillgång till teck-
enspråk i Norden, 
Julia Grahn

2 Föreläsning från SDR: Audism 
och arbetsmarknaden), 
Juni Sowell och Abdi Mohamed
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29 Dialogmöte mellan dövförbun-
den och Skatteverket, 
Abdi Mohamed
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Vartannat år tilldelar SDUF 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. 

År 2021 tilldelade SDUFs styrelse 
årets Handbojor till SPSM och 
myndighetens ledningsgrupp med 
generaldirektör Fredrik Malmberg 
för deras bristfälliga hantering av 
psykisk ohälsa och tystnadskultur 
hos sina döva och hörselskadade 
elever. Direkt efter tilldelandet har 
SDUF uppföljande dialog med 
SPSM och vi förväntar oss att de 
börjar arbeta och utveckla sig 
inom området.

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Dövblind Ungdom (DBU)
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Landsrådet för Sveriges Ungdoms-
organisationer (LSU)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Dövhistoriska Sällskap 
(SDHS)

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

Handbojor 2021

Samarbetspartners

SDUF har under året haft ett värdefullt samarbete med dessa bland annat i 
projekt, intressepolitik, läger och kurser.
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Abdi Mohamed medverkade 
SDRs Kongress 4-6 juli på ZOOM
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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. Under 2021 rådde coronapandemin 
vilket gjorde att första mötet blev förlagt digitalt på 
videosamtalstjänsten Zoom, men i slutet av året lättade 
ländernas restriktioner och vi kunde i november träffas 
i Stavanger, Norge. Mötet var förlagt i Stavanger eftersom nästa Nordiska 
Ungdomsläger äger rum där sommar 2022, och kommer bli i anslutning 
till Dövas Nordiska Kulturfestival. Fadi Shoshara och Johanna Söderström 
representerade SDUF både på det digitala mötet 1-2 maj och mötet i 
Stavanger 12-14 november. 

Europa – EUDY
European Union of the Deaf Youth – EUDY är 
en paraplyorganisation 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 deltagare och ledare. År 2021 var SDUF 
tvungna att ställa in all sin lägerverksamhet på grund 

av coronapandemin därför skickade SDUF inga deltagare och ledare till 
EUDYs läger. Den 1 mars deltog Josephine Olvhöj Kirkegaard däremot på 
ett digitalt möte kring hur EUDY påverkas av pandemin och hur samarbetet 
med medlemsorganisationer kan förbättras i den annorlunda situation som 
uppstått. Julia Grahn representerade SDUF på EUDYs extrainsatta General 
Assembly 11 juni samt deras ordinarie General Assembly 23-25 september, 
bägge skedde digitalt på Zoom. I slutet av året deltog SDUF även i EUDYs 
projekt  Strengthening YNADs i syfte att stärka vårt förbund ytterligare. 

SDUF i världen
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Världen - WFDYS
SDUF är även medlem i paraplyorganisationen 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.

EUDYs projekt ”Strengthening YNADs” var hos SDUF under höst 2021



Tack för 
2021!
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