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Kakmonstret firar 
välkommen på kalas! 

vad vill partierna? 
magazinet mailade och fick varierande svar. 

Barnläger i Sälen
anmäl dig redan idag

foto: SCuf

Magazinet



ÅrSmÖTeT SCUF har 
nu en politisk plattform 
som fastslår vad SCUF 
anser är diskriminering 
i samhället av gluten- 
och laktosintoleranta, och 
hur denna diskriminering 
ska motverkas. Årsmötet antog även en verksamhetsplan och 
en treårig strategi om hur förbundet ska utvecklas. Strategin 
handlar bland annat om att SCUF ska fokusera mer på laktos-
intolerans, bli en bättre konsumentorganisation och arbeta mer 
för elever på skolor.

diskriminering enligt SCuf:
•  bli serverad sämre mat
•  bli serverad gluten eller laktos
•  inte anses vara sjuk
•  nekas sin medicin
•  tvingas betala merkostnader

Två motioner behandlades av årsmötet. Resultatet är SCUF-
TV som nu finns på hemsidan och att förbättringar ska ske 
gällande välkomstpaket till nya medlemmar. 
   Under mångfaldskonferensen medverkade en rad andra 
ungdomsorganisationer för att bidra med sin kompetens i 
olika frågor rörande mångfald. 

reDAKTÖr
Rosmarie Sundström
rosmarie@scuf.se

Intresseorganisationen och 
mötesplatsen för ca. 7000 
barn och unga 0-35 år med 
gluten- och laktosintolerans. 

KONTAKT
Tel 08 730 05 60
info@scuf.se
Hagalundsgatan 21
169 66 Solna
www.scuf.se

OrDFÖrANDe
rosita Persson
rosita@scuf.se

GeNerALSeK.
Patrik Säker
patrik@scuf.se

meDLemSKAP
Ny medlem blir du här: 
http://celiaki.se/Jag-vill/bli-
medlem/

Är du redan medlem i 
Svenska Celiakiförbundet 
men också vill vara det 
i SCuf kostar det inget 
extra. Ring 08 730 05 01

reGIONer
www.scuf.se

norr@scuf.se
västernorrland, Gävleborg, 
Jämtland, Norrbotten 
och Västerbotten

dow@scuf.se
örebro, Värmland, 
Västmanland och Dalarna

sbv@scuf.se
Stockholm, Södermanland, 
Uppland och Gotland

ost@scuf.se
östergötland, Jönköping 
och Kalmar

syd@scuf.se
Skåne, Blekinge och 
Kronoberg

vast@scuf.se 
Västa Götaland och Halland

reGIONSKOOrDINATOr
Rebecka Prentell
rebecka@scuf.se

Svenska Celiakiungdomsförbundet

Magazinet

Hänt

PrIDe Självklart ställer SCUF 
upp för alla människors lika 
värde oavsett sexuell läggning 
och könsidentitet. Att vara 
både gluten- och laktosintol-
erant och hbt-person kan vara 
extra svårt. 
   På SCUF är vi därför stolta 
över att vi aktivt arbetar för att 
alla ska känna sig välkomna 
och inkluderade i SCUF genom 
vårt mångfaldsprojekt. 
   Läs mer på www.scuf.se. 

För andra året i rad deltog 
SCUF i Stockholms Prideparad. 
Vi var ett glatt gäng på femton 
personer och Kakmonstret. 

SCUF deltog i 
prideparaden 

Vi var på sommarlägret
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barnlägret ungdomslägret

Organisationsutvecklande beslut och 
ökad kunskap om att motverka dis-
kriminering var resultatet av årsmö-
tet och mångfaldskonferensen i maj.

Politik för SCUF

Hela plattformen 

och alla andra 

styrdokument 

finns på scuf.se. 

Tack alla deltagare och ledare för sommarlägret!
Nu är sommarlägret sedan länge över. Här nedan ser ni alla 
lägrets barn och ungdomar under den härliga dagen på Lise-
berg. Vi hoppas vi får se er alla igen nästa år!

På www.scuf.se kan du se Kakmonstrets 

och våra yngsta medlemmars framfart 

på kaféer runt om i landet i sommar. 
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kakmonstret vill fira att 
han nu har varit i Sverige 
i över ett år. Alla barn är 
därför jättevälkomna på 
det stora kalaset med 
gluten- och laktosfri 
tårta i flera våningar, 
hoppborg, tipsprom-
enad, fiskdamm m.m..

  KALASeT:

När? 9 oktober 
Tårta? kl. 13.00
Var? Scufferiet
Pris? gratis
Ålder? 3-12 år

Kommer barnen själva vill vi veta 
det i förväg. Välkomna! 

På G

Alla barn är välkomna 
på kalas med hopp-
borg, lekar och tårta. 

Kakmonstret
fyller ett år!

SäLeN Nästa år är det dags för vinter-
läger för barn igen. Var kan då vara ett 
bättre ställe att ha det på än i Lind-
vallen? 
   Där finns Europas största samman-
hängande barnskidområde och även-
tyrsområden som Snögubbetorg (Är det 
där som snögubben bor?) och Spök-
skogen. 
   Under lägret besöker vi dessutom 
Experium, ett av Nordens häftigaste 
upplevelsebad.
   med på lägret kommer även en dietist 
att finnas så att barnen får möjlighet att 
lära sig mer om sin intolerans/allergi. 
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Vinterläger för barn
Den 6-9 januari är 35 lyckliga SCUF:are i Sälen för 
att hälsa på Snögubben, åka skidor och surfa på 
upplevelsebadets vågor. 

   LäGreT:

När? 6-9 januari 2011
Var? lindvallen i Sälen
Pris? 1500 kr
Ålder? 10-17 år
Ingår? Resa, mat, boende, liftkort och 
entré till upplevelsebadet.
Boende? 10-bäddslägenheter
Antal ledare? femton
Anmälan? Via anmälningsformulär på 
www.scuf.se, senast 30 november. 
OBS! Anmälan är bindande.
Betalning? Efter bekräftelse om plats, 
till Bankgiro 5770-1732.

ungdomslägret

Nybakta limpor 
          varje fred

ag 
Nu säljer vi limpor på Scufferiet, vårt gluten och lak-
tosfria kafé i Solna. Vi har en grov limpa med lingon 
och hasselnötter, samt en müslilimpa. Välkommen!
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KONTAKT
Tel 08 730 10 77
Hagalunds C
www.scuf.se

Gå upp för 

denna trappa 

och tag till 

höger. Framme!

ÖPPeT
Ons-Fre 11-19
Lör-Sön 11-18

HITTA HIT
T-bana Solna C
Pendeltåg Solna S
GPS: Hagalundsg. 21
Parkering Hagalund C:
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region Norr planerar barndagar till 

hösten. Håll utkik på www.scuf.se och i 

din brevlåda efter aktiviteter där du bor. 



utbyte av idéer och 
erfarenheter kring 
SCUF:s arbete. 
   I år är det ett fokus 
på mångfaldsarbetet 
och den handbok 
som ska tas fram 
under nästa år om 
hur regionerna kan 
öka sin mångfald. 

Intresserad? maila 
rebecka@scuf.se.    
   Hoppas vi ses!

ökade levnadskostnader för gluten- och 
laktosintoleranta, men Miljöpartiet är posi-
tiva till att frågan utreds.  

Centerpartiet
Det är oerhört viktigt att alla 
kan erbjudas varor av alla slag. 
Vi är oerhört glada över att se 
hur utbudet av varor ständigt 
ökar för gluten- och laktosintoleranta, 
men även för andra grupper. 
   Som politiskt parti kan vi kräva, vilket vi 
också gör, att det offentliga, såsom skolor, 
vårdinrättningar och liknande måste 
servera mat som passar olika grupper. När 
det kommer till privata restauranger så kan 
vi inte lägga oss i. 

Kristdemokraterna
Vi är medvetna om att allt fler 
uppvisar intolerans och allt 
fler lär sig välja rätt produkter 
för att må så bra som möjligt. 
Det är glädjande att det numera finns allt 
fler specialiserade produkter att tillgå i 
den vanliga handeln. Vi är ärliga och säger 
att vi inte har diskuterat några särskilda 
förslag för er grupp. Det som gäller för 
hela hälso- och sjukvården är att vi vill 
arbeta för en trygg och säker, jämställd 
och köfri vård.

Röst

Socialdemokraterna
Vi eftersträvar att ta bort 
olikheterna mellan landstingen 
så att det blir likartade regler 
för subventionerna i hela lan-
det. Får vi tillgång till makten kommer vi 
att sjösätta en plan för när det ska ske. 

Folkpartiet
Glutenintoleranta är bero-
ende av speciallivsmedel för 
sin medicinering. Därför är det rimligt 
med subventioner i  form av merkostnad-
sersättning eller system med  livsmedel-
sanvisningar för den som måste köpa dyra 
livsmedel för att hålla sig frisk. 
   Men folkpartiet har inte tagit ställning 
till hur stödet ska se ut. Det är upp till 
varje landsting att besluta om de vill ha ett 
stöd och hur det i så fall ska se ut. 

Vänsterpartiet 
Gluten- eller laktosintolerans 
innebär högre kostnader för 
livsmedel. Det är en viktig 
princip att samhället ska sträva 
efter att kompensera dem som har merko-
stnader på grund av sjukdom. 
   För att stärka detta arbete när det gäller 
gluten- eller laktosintoleranta vill vi prior-
itera unga med intolerans. Som ett led i att 

stärka barn och familjer i en utsatt ekono-
misk situation driver Vänsterpartiet frågan 
om att alla upp till 19 år ska kunna köpa 
subventionerade livsmedel på Apoteket.

moderaterna
Rättvis vård förutsätter lika 
rätt till den medicin man 
behöver för sin sjukdom eller 
åkomma. Det borde inte vara möjligt för 
landsting att fatta egna beslut om att inte 
tillhandahålla den medicin till subven-
tionerat pris som redan har godkänts och 
rekommenderats på nationell nivå. 
   Vi kan inte acceptera att patienter ham-
nar i kläm bara för att de inte bor på ”rätt” 
plats i Sverige. 

miljöpartiet
Miljöpartiet vill se en skärpn-
ing av lagstiftningen för alla 
funktionshindergrupper, dit 
laktos- och glutenintolerans kan anses 
tillhöra. Bristande tillgänglighet på mat är 
en form av diskriminering. 
   Det vi politiskt kan styra är exempelvis 
livsmedel inom den offentliga sektorn och 
där vill vi verka för att tillgängligheten på 
gluten- och laktosfri mat ökar. 
   Det finns idag inga politiska förslag eller 
beslut om att ekonomiskt kompensera för 

I dessa valtider mailade Magazinet riksdagspartierna frågan: Vad vill ni göra 
för gluten- och laktosintoleranta barn och ungdomar? Svaren rörde i stort sett 
enbart glutenintolerans och innehållet varierade. 

Vad vill partierna? 

Laktosintolerant?

Du kan själv maila partierna. Om vi är många 

som frågar får de upp ögonen för oss och 

våra problem. Var med och påverka!

Det finns platser 
kvar på SCuF:s 
utbildning den 30-31 
oktober i Lund, för 
alla som vill eller är 
nyfiken på att vara 
ledare i sin region.

Det är ett tillfälle 
för dig att träffa de 
som sitter i region-
ernas styrelser och 

SCuF:s årsmöte i maj 
bestämde att organisa-
tionen ska bli bättre i sitt 
arbete för laktosintoleranta. 
   Arbetet med detta 
kommer bland annat att ske 
inom ramen för vårt mång-
faldsprojekt. 
Har du idéer på vad SCUF 
kan förbättra för laktosintol-
eranta får du gärna maila 
dem till hannah@scuf.se. 

få en inblick i vad det 
innebär att göra det. 
   Utbildningen 
handlar dels om 
hur man anordnar 
och marknadsför 
olika aktiviteter som 
medlemsvärvning, 
påverkansarbete, 
roliga träffar och 
styrelsemöten, samt 
hur man under året 
sköter ekonomin. 
   dels är det ett 

Ledare?


