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Henrik avgår som SDU-ordförande

Henrik Sundqvist har suttit i SDU-styrelsen i tio
år. Den här aprilmånaden slutar han som ordförande. Han gör det med blandade känslor.
Henrik Sundqvist har varit ordförande i tre år. Innan han tog över
ordförandeklubban, var han vice ordförande. Innan han blev vice
ordförande, var han först kassör (2002-2006) och sedan ledamot
(2006-2007). Han kom till SDU 2002. 2012 kliver han ur.
– Det känns bra att sluta då SDU behöver förnyelse. Samtidigt känns
det inte riktigt att avgå nu eftersom SDU genomgår en tuff tid, säger
Henrik Sundqvist.
2010 fick SDU 1,6 miljoner kronor i bidrag från Ungdomsstyrelsen.
2011 var den summan 1,3 miljoner kronor. I år delar Ungdomsstyrelsen
ut ungefär lika mycket som förra året. Tidigare kunde SDU ha två
anställda: en administratör och en ombudsman. Nu jobbar endast den
förstnämnda. – Det gör att SDU syns mindre nu.

Samtidigt är Henrik Sundqvist glad och stolt över att SDU har
blivit en aktör att räkna med. Runt 2007 började ungdomsförbundet
bedriva intressepolitiskt arbete. De skrev remissvar och deltog i olika
sammankomster för att göra sina röster hörda. Tidigare var det mest
lägerverksamhet. Allt högre krav ställdes på SDU. Många ville veta var
ungdomsförbundet stod i olika frågor, till exempel kultur och skola.
Fram till sommaren 2011 hade SDU en ombudsman.

– Det är egentligen fel att SDU inte har någon anställd som jobbar med
intressepolitik. Vi i styrelsen tittar på olika lösningar och hoppas kunna
anställa en person till.
Ett exempel på ett riktigt lyckat intressepolitiskt arbete är Almedalen.
Enligt honom syntes SDU ”jävla mycket” då. Ungdomsförbundet var
med fyra år i rad. 2010 blev till exempel T-shirten ”Språk för alla, eller
hur?” utsedd till Almedalens snyggaste T-shirt. SDU syntes också i media
och lyckades få till samtal med riksdagsmän och ministrar när de bland
annat påpekade det orimliga i att studier i teckenspråk inte gav meritpoäng. Även i sommar ska SDU åka till Gotland.
På frågan om vad som varit roligast under tiden i SDU, svarar Henrik
Sundqvist leende:
– Styrelsemöten. Många tycker att de är tråkiga. Men de är faktiskt
kärnan till ”allt” – det är där idéerna, förslagen … kommer ifrån. Det är
en härlig gemenskap – alla vill åt samma håll, säger Henrik Sundqvist,
som tycker att SDU har gett honom mycket.
Under SDU-tiden fick han lära sig hur man skulle organisera sig, hur
man bäst bedrev intressepolitiskt arbete, och träffa en rad intressanta
personer i Sverige, Norden och världen.

Innan han blev styrelsemedlem i SDU, såg han inte sig själv som en
typisk styrelsemänniska. Han hade aldrig suttit i ett elevråd heller.
När han väl började vara med och styra SDU, blev han fast.
– Det kändes stort och viktigt att jobba för döva barns och ungdomars rättigheter.
I samband med förbundsstämman i april lämnar Henrik Sundqvist
över ordförandeklubban till sin efterträdare. Han vill säga till den nya
FAMILJELÄGER I GRÖVELSJÖFJÄLLEN
styrelsen att de åter ska lyfta det intressepolitiska arbetet och försöka få
SDU att synas mer i olika kanaler, till exempel sociala medier, och att
använda resurserna väl.
Det har flera gånger diskuterats om en sammanslagning av Unga
För familjer med döva och hörselskadade barn/ungdomar
Hörselskadade (UH) och SDU då deras målgrupper allt mer närmar sig
Välkommen till en härlig vecka på Grövelsjöns Fjällstation!
varandra. Henrik Sundqvist säger att det får nästa SDU-styrelse avgöra.
– Ett intressant scenario är att SDU och UH har ett gemensamt kansli
Aktiviteter och äventyr med ledare för HELA familjen
men fortfarande är två självständiga organisationer.
Henrik Sundqvist blev nyligen invald i Stockholms Dövas Förenings
mer info finns på
styrelse. Nu arbetar han som ungdomskonsulent för Stockholms Dövas
Ungdomsråd.
– SDU kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat. Jag kommer att
STF GRÖVELSJÖN finnas tillgänglig för den nya styrelsen och hjälpa till på olika sätt, säger
Henrik Sundqvist.
text & foto: niclas martinsson
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Valberedningens förslag
till förbundsstyrelsen
Ordförande ett år: Malin Johansson (nyval)
Ledamöter två år: Florian Tirnovan (omval)
Nicholas Winberg (omval)
Julia Gezelius (nyval)

Charlotta Sjölander och Isabella Hagnell har
ett år kvar. Och en vakant för ett år.
Förtroendevald revisor ett år:
Hanna Cederström
Förtroendevald revisorsuppleant ett år:
Joakim Hagelin Adeby
Mötesordförande: Mona Riis
Mötessekreterare: Sven-Emil Karmgård

SDU:s namn

SDU:s namn diskuteras på förbundsstämman
20-22 april 2012. Vi har fått elva motioner
från ungdomsklubbar och även förslag från
medlemmar och ungdomsklubbar. De handlar
bland annat om medlemsfrågor, ungdomsklubbskonferens och SDU:s namn. Frågan
är om SDU ska ha ett annat namn och en
annan förkortning än i dag. Det är känt att
Sverigedemokratisk Ungdom och SDU har
samma förkortning, vilket kan uppfattas som
olyckligt. Vi har lagt fram en proposition om
namnfrågan som ska behandlas under förbundsstämman. I övrigt kommer vi att dela
ut en utmärkelse för i år på stämman.
Motionerna och propositionen finns att
läsa på vår hemsida: www.s-d-u.se

Nordiskt döv-universitet
Henrik Sundqvist och jag deltog i förra
DNUR*-mötet i Helsingfors, där det nordiska
universitetet för döva kom på tal. Vi skapade
en arbetsgrupp med representanter från Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island och
Färöarna. Vi har hittills gjort en enkät där
folk fick svara på tre frågor: ”Vilken plats
skulle passa bäst?”, ”På vilket språk?”
och ”Vilka ämnen skulle intressera mest?”.
Det är bara en undersökning än så länge. Vi
behöver bland annat få svar på frågorna om
det finns intresserade studenter och om det
är möjligt. Under det kommande DNURmötet på Färöarna den 12-15 april kommer vi
att sammanställa våra enkäter, och mejl som
vi skickat till politiker bland annat. Sedan får
vi se vad det leder till.
Vad tror ni själva om frågan? Maila gärna
oss med era synpunkter!
* DNUR = Dövas Nordiska Ungdomsråd.
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Malin Johansson

Jag är 25 år. När jag inte är på resande fot bor jag i ett kollektiv
i Stockholm. För tillfället smakar jag på en bit av arbetslivet, som
researcher på SVT. Jag har suttit i styrelsen för SDUR i flera år, de
senaste åren som ordförande. Att sitta i styrelsen för SDU blir en ny
utmaning för mig, och jag tror att mina erfarenheter från tiden med
SDUR kommer att tillföra bra saker till styrelsearbetet. Jag ser det
som en av mina viktigaste uppgifter att lyssna på medlemmarnas
önskemål och driva de frågor som är viktiga för medlemmarna. Jag
vill vara lättillgänglig och öppen för dialog och diskussion med er
alla. SDU är vårt tillsammans. Mina intressen: Resa, umgås
med vänner, läsa böcker och se på film.

Florian Tirnovan

Jag är en trevlig kille som är intresserad av allting möjligt!
Just nu är jag i Vejle, Danmark, och pluggar internationellt
ledarskap. Jag tror att det är bra för styrelsen och SDU att jag
ibland har annorlunda åsikter än de övriga medlemmarna i
styrelsen. Det finns mycket jag vill göra för SDU men jag är i alla
fall mest intresserad att visa SDU:s ansikte utåt i samhället.

Nicholas Winberg

Jag är 23 år och är från Göteborg. Nu jobbar jag som elevassistent
på Kannebäcksskolan. I sommar ska jag jobba som lagerarbetare på
Liseberg. Föreningsliv och politik har alltid varit en del av mitt liv och
jag brinner för det. De två senaste åren som SDU-styrelseledamot var
de bästa år i mitt liv och jag vill fortsätta med det i två år till. Jag vill
sprida kunskap om föreningsliv till ungdomar och att det ska bildas fler
ungdomsklubbar. Och att samhället ska få mer kunskap om det svenska
teckenspråket. Mina intressen: Innebandy, umgås, film, föreningsliv och
Frölunda Indians. Jag är en riktig Star Wars-nörd.

Julia Gezelius

Jag är 23 år och bor i Örebro med min sambo och två katter. Till vardags
jobbar jag som fritidsledare, vikarierar som teckenspråklärare och även
föreståndare på ÖDU:s ungdomsgård. Jag är styrelsemedlem i ÖDU.
Jag har alltid velat sitta i SDU-styrelsen någon gång. När jag väl blev
tillfrågad, var det självklart för mig att tacka ja. Speciellt nu när jag
sysslar med dövkultur varje dag. Att sitta i SDU-styrelsen innebär att
jag kan göra ännu mer! På fritiden gillar jag att koppla av med kaffe
och vänner. Mina intressen: Socialt umgänge, läger, snowboard, nya
upplevelser, resor, mat och kultur.

Charlotta Sjölander

Jag arbetar som lärare på Mo Gård Folkhögskola. Jag vill vara med i
styrelsen för att kunna påverka det intressepolitiska arbetet och lyfta
fram våra rättigheter och stärka och göra förbundet levande. Mina
intressen är att träna och laga god mat. Och jag försöker lära mig punktskrift just nu.

Isabella Hagnell

Jag är 19 år och studerar den sista terminen på det samhällsvetenskapliga programmet. Jag vill som SDU-styrelsemedlem att alla barn ska ha
rätt till teckenspråk om man behöver det, att alla ska ha samma möjligheter oavsett vilken utbildning man har och att alla får en meningsfull
fritid. Att organisera sig gör det lättare att nå dessa mål. SDU ska fortsätta
sitt samarbete med andra ungdomsorganisationer/organisationer och
behålla sin ställning inom intressepolitiken. Mina intressen är politik,
föreningsliv och ännu mer politik! Även TV-serier och goda saker!
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