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SCUF anordnar en demonstration för 
nationellt merkostnadsskydd för gluten-
intoleranta kl. 10.00 - 17.00. Ju fler vi är 
desto starkare blir vi. Så ta med vänner och 
familj och gör din röst hörd!
   Efter strejken har SCUF grillkväll vid 
Långsjön i Herrängen dit alla är välkomna 
(maten är då gratis för medlemmar).
   12 juni går det en buss från Göteborg 
som hämtar upp längs med E4:an. Besök 
hemsidan för hållplatser, tider och info. 
   För alla som bor utanför Stockholm står 
respektive SCUF-region för resa, mat och 
boende. För icke-medlemmar kostar hela 
paketet 700 kronor. Sista anmälningsdag är 
3 juni. Anmäl dig till hunger@scuf.se eller 
08-730 05 60. Vi ses väl?! 

Hungerstrejka med SCUF 
den 13 juni på Stortorget i 
Gamla stan, Stockholm. 

Inför nationellt 
merkostnadsskydd!
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Den glutenfria maten är dyrare än vanlig 
mat. Förra året visade Konsumentverkets 
undersökning att den årliga merkostnaden 
var 4150 kronor för män, 3480 kronor för 
kvinnor och 2550 kronor för barn. 
   Men i undersökningen ingick bara hem-
malagad mat. Ute på stan tvingas glutenin-
toleranta ofta betala mer eftersom utbudet 
av billigare alternativ är sämre. Den totala 
merkostnaden är alltså större. 

Omständigt resursslöseri
Eftersom glutenfri mat är så mycket dyrare 
tog riksdagen för flera år sedan beslutet att 

införa ett system för alla under 16 år. Det 
fungerar så att läkare skriver ut recept på 
basvaror att hämta ut på Apoteket. 
   Ett uttag kostar 120 kronor och räcker i 
två till tre månader. Det är billigt men mer 
omständigt än att handla i en vanlig affär, 
det kräver en omfattande transport och 
förvaring. Apoteket har också ett mindre 
utbud som inte uppdateras lika snabbt. 
   Systemet är dessutom ett slöseri med 
samhällsresurser. Då Apoteket sköter 
distributionen blir varorna nästan dubbelt 
så dyra. Och administrationen av recept tar 
väldigt mycket tid för läkare och dietister.    

Orättvist och diskriminerande
När man sedan fyllt 16 år är det upp till 
varje landsting att ge stöd eller inte. Därför 
varierar det också från landsting till landst-
ing vilken hjälp som ges. 
   Vissa har ett liknande system för vuxna 

som för barn men det är dyrare och räcker 
inte lika länge, vissa har femtio procent ra-
batt på förskrivna produkter på Apoteket, 
vissa har kontantbidrag och vissa har inget 
stöd alls.   
   
vad som vore bättre
SCUF demonstrerar den 13 juni för att 
uppmärksamma de nackdelar som finns 
med det nuvarande systemet. Och för att 
kräva att ett bättre system införs, ett som 
är likadant för alla i landet oavsett ålder. 
   Om alla glutenintoleranta omfattades av 
ett merkostnadsskydd skulle omsättningen 
på glutenfria varor i butikerna öka. I sin 
tur skulle det kunna leda till lägre priser 
och en snabbare utveckling av nya och bät-
tre produkter.
   Med en stor uppslutning den 13 juni 
pressar vi politikerna, speciellt ansvarig 
minister, till att lyssna på oss. 

Därför demonstrerar vi
Det nuvarande systemet 
är omständigt, slöseri med 
resurser, orättvist, diskrim-
inerande och hämmande. 

Stortorget i Gamla stan



viktiga beslut 
på förbundsårsmötet

I helgen hade SCUF förbundsårsmöte i 
Karlskoga. Många viktiga beslut avhand-
lades. Det bestämdes om SCUF ska arbeta 
med mjölk- och sojaallergiker eller inte, 
och om SCUF ska ha ett medlemscafé 
i Stockholm. Läs om alla beslut och se 
bilder från mötet på www.scuf.se. 

Påverkanskonferens 
inför hungerstrejken

I samband med förbundsårsmötet hölls en 
konferens om påverkansarbete. Deltagarna 
fick en grundkurs och förberedde sig 
inför hungerstrejken i olika smågrupper. 
Bland annat tillverkade de banderoller 
och övade de sig på att skriva pressmed-
delanden. Konferensen avslutades med en 
generalrepetition av hungerstrejken då alla 
smågrupper fick redovisa sina arbeten.

Förbättringar på SJ 
efter SCUF:s protest

I förra numret av Magazinet berättade vi 
om situationen för SJ:s gluten- och lak-
tosintoleranta resenärer. SCUF har sedan 
dess lämnat över namninsamlingen till 
bistroansvarig och haft ett möte med SJ. 
   SJ berättade att de ska sälja en laktosfri 
pyttipanna från och med 6 maj på alla 
tåg. SJ har även tittat på glutenfritt WASA 
knäckebröd men det är inte färdiga med 
förpackningen än. SJ ska också titta på 
laktosfri mjölk och sojamjölk. 
   På SJ:s förpackningar finns innehållsde-
klarationer, det finns också en pärm med 
innehållsdeklarationer att låna i bistron. SJ 
ska lägga till det i sin meny.  
   Tidigast januari 2010 går det att förbe-
ställa frukost som är gluten- eller laktosfri.

Rapport om celiaki i 
västsaharas flyktingläger

I mars släppte SCUF en rapport om celiaki 
i Västsaharas flyktingläger. 165 000 män-
niskor bor i läger som upprättades efter 
Marockos ockupation. Förekomsten av 
celiaki är där 5,6 procent jämfört med 1 
procent i Europa. Det beror på ett högre 
infektionstryck, en större genetisk mot-
taglighet och en snabb ändring av kosten. 
Vete, som skickas till flyktinglägren, är 
numera huvudfödan. 
   Italienska Celiakiförbundet driver sedan 
2001 ett projekt för att hjälpa flyktingarna. 
De har utbildad sjukvårdspersonal och 
startat upp ett labb för att kunna ställa 
diagnoser. Var sjätte månad skickar de 
framför allt ned glutenfritt mjöl, men deras 
pengar räcker inte till. Det behövs 10 kilo 
mjöl per person i månaden och de har 

bara råd med 6 kilo. Förutom mat kostar 
distribution, kontroll och utrustning. 
   Italienska Celiakiförbundet har som mål 
att projektet ska tas över av det Europeiska 
Celiakiförbundet, men för att det ska bli 
verklighet behöver de ett samarbetsland. 
   – I höst kommer två ledamöter från vår 
styrelse att träffa dem för att diskutera ett 
eventuellt samarbete, säger Patrik Säker 
generalsekreterare. 
   Innan dess förankras frågan i Sverige. På 
förbundsårsmötet fick alla rapporten och 
Rosmarie Sundström som skrev den berät-
tade om arbetet. 
   Rapporten har skickats ut till alla fören-
ingar i Svenska Celiakiförbundet och går 
att ladda ned i sin helhet på www.scuf.se.

Internationell celiaki-
konferens för forskare

SCUF var representerade på ICDS In-
ternational Coeliac Disease Symposium i 
Amsterdam. Många av föredragen hand-
lade om en eventuell medicin för glute-
nintoleranta. Forskarna konstaterade att 
celiaki blir vanligare och vanligare också i 
länder som USA, Indien och Iran.

Träff  för ledare 
inför sommarlägret

Femton ledare träffades i mitten av april i 
Göteborg för att lära känna varandra och 
planera årets sommarläger. 
– Vi var och tittade på lägergården och 
gjorde vår planering på plats. Det är ett 
toppengäng vi fått ihop, säger Rosmarie 
Sundström, lägerkoordinator på kansliet.

Kakmonstret
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anna Myleus, Patrik Säker, anna Rosén, 
Zandra Hedlund och Ylva Törner på ICDS.

anneli Ivarsson fick 
årets SCUF-gaffel

Med stolthet har SCUF överlämnat årets 
SCUF-gaffel till Doktor Anneli Ivarsson, 
som framgångsrikt vigt sitt liv åt att förbät-
tra tillvaron för barn och unga med celiaki. 
   – Tack vare sin stora övertygelse har hon 
länge förtjänat denna utmärkelse, säger 
förbundsordförande Rosita Persson. 
   Med sitt skarpa intellekt har Anneli 
Ivarsson löst många mysterier i celiaki-
världen och förmedlat dessa pedagogiskt. 
Med sin drivkraft har hon piskat forskarna 
i Umeå till stordåd. 
   – Ett stort tack för SCUF-gaffeln! Jag 
känner mig glad och hedrad av utmärkels-
en, hälsar Anneli Ivarsson.  

anna Myleus ny 
hedersmedlem i SCUF

Under förbundsårsmötet tilldelades dok-
torand Anna Myleus titeln hedersmedlem 
i SCUF. 
   – Vi är mycket glada över att få upp-
märksamma Anna Myleus och hoppas att 
det är fortsättningen på ett långt samar-
bete. Inom kort tror vi hon är ett av de 
stora namnen inom celiakiforskningen, 
säger Rosita Persson förbundsordförande. 
   Anna Myleus brinner för barn och unga 
med celiaki, och hon är bra på att förklara 
det som kan vara svårt att förstå om 
celiaki. Hennes forskning har synliggjort 
SCUF:s målgrupp på ett utmärkt sätt. 
   – Jag är oerhört glad och hedrad. I 
förlängningen hoppas vi att vårt arbete 
förbättrar för barn och unga med celiaki. 
Samarbetet med SCUF ökar möjligheterna 
att uppnå det, säger Anna Myleus. 
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Kakmonstret

I januari knackade det på SCUF-kontorets 
dörr. Utanför stod en stor rosa varelse 
som presenterade sig som Kakmonstret. 
Jenny som hade öppnat blev först lite rädd 
men när hon såg in i Kakmonstrets snälla 
ögon förstod hon att han inte var farlig. 
   Kakmonstret berättade att han kom från 
planeten Gluto som ligger strax utanför 
planeten Pluto. Han hade färdats långt för 
att komma till SCUF-kansliet. 

Tål inte gluten
På planeten Gluto fanns bara gluten att 
äta. Men det tålde inte Kakmonstret. Av 
gluten fick han ont i magen och hans 
superkrafter försvann.  
   Nu bor Kakmonstret på SCUF:s kansli. 

alla barn har rätt till kakor. Oavsett intolerans och 
allergi. Men det vet inte alla caféer om. Därför ger sig 
nu kakmonstret ut på turné. Häng med honom!

Där blir han omhändertagen och behöver 
inte längre oroa sig för att få i sig gluten. 
På SCUF har han fått många nya vänner 
och smakar han på kakor varje dag. 
   
vill hjälpa andra
– Jag är så tacksam och glad för att jag 
hittade till SCUF. Nu vill jag hjälpa andra 
barn i landet så att de också kan få kakor 
varje dag, säger Kakmonstret. 
   Han berättar att han i sommar ger sig ut 
på en turné i olika städer för att ställa krav 
på caféer, att de ska ha kakor utan gluten 
och laktos. De caféer som lever upp till 
kraven belönas med SCUF:s klistermärke 
för gluten- och laktosfritt. 

Kakmonstret har hittills bokat in följande 
städer. Mer info. och uppdaterad turné-
plan, finns i kalendariumet på www.scuf.se. 

2 juli  växjö   kl 15.00
3 juli  kristanstad  kl 14.00
6 juli  Borlänge  kl 14.00
8 juli  västerås  kl 11.00
8 juli  Eskilstuna  kl 15.00

Om du vill hänga med anmäler du dig till 
kakmonstret@scuf.se eller 08-730 05 60.

Boka kakmonstret!
Dit hör du också av dig om du vill att 
Kakmonstret ska komma till en stad som 
inte finns med i turnén. 

besöker din stad!



Fler aktiviteter!

På gång!

Gå i Sthlm:s pride-
paraden 2 augusti!

SCUF kommer att medverka i Stockholm 
prides parad, årets största folkfest. Häng 
med och dela glädjen och stoltheten med 
SCUF! Mer info. kommer på Scuf.se.  

Bestig kebnekaise 
18-24 augusti!

Utmana dig själv och bestig Kebnekaise 
med SCUF! Fem medlemmar från 15 år 
får nu chansen att nå Sveriges högsta topp. 
I resan ingår utbildning i att organisera 
och leda äventyrsaktiviteter. Efteråt kan du 
anordna utmaningar i din SCUF-region. 
  Vår italienska volontär Francesco Cola 
anordnar turen till Kebnekaise och håller i 
utbildningen. Han har en kandidatexamen 
i idrottshälsovetenskap från universitetet i 
Bologna och är en erfaren bergsbestigare. 
Han vet vikten av att skapa en positiv och 
stödjande atmosfär under tuffa utmanin-
gar. 
   Turen till STF Kebnekaise fjällstation 
startar i Nikkaloukta utanför Kiruna och 
tar omkring 6 timmar. Där blir det vila 
under en dag för att sedan bestiga toppen, 
en vandring på omkring 14 timmar. 
    Ta vara på denna unika möjlighet 
och ansök om att få vara med. Skriv till 
francesco@scuf.se och motivera varför 
du vill åka. Det kostar bara 1500 kronor. I 
det ingår resa, logi och rejäla måltider som 
alla tål och efter att ha nått toppen väntar 
en belöning. Vi kommer att bo på STF 
Kebnekaise fjällstation som du läsa om på 
Svenskaturistforeningen.se/kebnekaise.

Pluggar du och vill ha ett 
extrajobb är det här perfekt 
för dig! SCUF söker en as-
sistent till kansliet i Solna. 
   I jobbet, som är på ett 
par timmar i veckan, ingår 
enkla administrativa upp-
gifter som posthantering. 
   Om du är intresserad 
eller har frågor, hör av dig 
till Patrik Säker på patrik@
scuf.se eller 08-730 05 60.

Film om att äta ute
Region döw gjorde i slutet av februari 
en film om att äta ute på en restaurang 
utomlans som intolerant. I filmen an-
vändes humor så det blev mycket skratt 
under dagen. 

Diskrimineringsworkshop och spa
Region syd hade i slutet av mars en 
workshop om diskriminering. Delta-
garna fick göra olika övningar och en 
”actionplan” för hur det perfekta sam-
hället, helt utan diskriminering, skulle 
se ut och rita upp en väg för hur SCUF 
kan jobbar för att nå dit.  
   Efter workshopen gick alla till ett spa 
för att ta hand om sig själva och smälta 
intrycken från workshopen. En idé som 
kom upp var att gå ut på skolor för 
att sprida kunskap om vad det kan in-
nebära att vara födoämnesöverkänslig.

Ridning med kladdkaka
I region öst var det i slutet av mars rid-
ning med grillning och en mkt uppskat-
tad mjölk- och glutenfri kladdkaka. 

Bakdag med Josef  från Semper
I maj hade region norr besök av Josef  
från Semper och det blev storbak med 
både matbröd, kaffebröd, pizza och paj. 

Diskussionskväll med dietist
Region sbv anordnade i början av maj 
en kväll för diskussion, frågestund och 
byte av tips och recept. Dietist Zandra 
Hedlund från förbundsstyrelsen besva-
rade frågorna.

Skidåkning i Hemavan
Region norr och region sbv bjöd på 
härlig skidåkning i Hemavan i slutet av 
april. Alla kom hem med hela ben och 
solbränna. 
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Håll utkik på hemsidan efter mer! 

Datum
7 juni
15-17 juni
24-28 juni
27 juni

aktivitet
Tabergs gruva
Minicamp visby
Sommarläger
Sommarland

Region
öst
sbv
riks
väst

Gå med i SCUF:s grupp!

Besök vår nya 
fina hemsida 
www.scuf.se! 

SCUF söker en 
kansliassistent!


