
22 Nr 3/2012

De fyra ombuden från Örebro Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) och deras 
två gäster bjöd på en kupp under stämmohelgen. På lördagsmorgonen 
dök örebroarna upp riktigt finklädda. Dagen därpå blev det ytterligare 
en klädkupp: de bar nämligen one piece-overall. 

Hej Jonny Dufvenberg från ÖDU! Varför bjöd ni på en klädkupp?
– Deltagare på SDR:s kongresser brukar ju vara finklädda. Vi ville inte 
vara sämre, men också för att vi ville visa att vi tog seriöst på vårt 
representantskap på SDUF:s förbundsstämma. Därför bar vi kostym 
på lördagen. På söndagen var vi slutkörda. Därför ville vi ha något mer 
avslappnat. Så det blev one piece! 

Hur kom ni på den här idén?
– Vi fick inspiration av Zaag Arvidsson. Han bar en cool klädsel på SDR:s 
senaste kongress i Skövde. (Han hade på sig ett par hängselbyxor. När 
DT frågade honom om varför han var klädd så, svarade han att han var 
på kongressen för att jobba, dvs. representera, inte för att roa sig.)
 

Fick ni mycket uppmärksamhet under helgen?
– Japp, det var många som kommenterade oss. De tyckte att vi var fina 

och coola.                                                                          nicholas winberg

Laith Foad Fathulla: – Den var magisk! Vi hade en fantastisk 

styrelse som gjorde ett riktigt bra jobb under helgen. Ransbergs 

herrgård har också en underbar bastu!

Jenny Nilsson: – Jätterolig! Avtackningen av Henrik Sundqvist 

var väldigt fin. Jag slutar också nu i styrelsen efter tre år och jag 

kommer att sakna styrelsen och förbundsstämmorna. 

Magnus Högberg: – Det var min första SDUF-stämma. Helgen 

har varit lärorik. Jag förstår nu hur organisationsarbetet egent-

ligen fungerar. Extra roligt var att vi hade utländska gäster från 

Kanada och Norge.                           Florian tirnovan
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        Under helgen den 20-22 april hade Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
sin årliga förbundsstämma. Stämman ägde rum mitt i de värmländska 
skogarna, på en mycket mysig lägergård tillhörande scouterna, Rans-
bergs herrgård. Stället hade gamla anor och vi fick även återuppleva det 
gamla goda 90-talet, då täckningen till mobilerna inte räckte till. 

Stämman hade 42 pigga deltagare med vässade argument och kloka 
tankar kring förbundets utveckling. Det blev bland annat en het debatt 
om vår förkortning. Skulle vi behålla SDU eller byta till SDUF? Flera 
medlemmar har kommit till styrelsen och bett om en ändring av vår 
förkortning, på grund av att man inte vill förknippas med Sverige-
demokratisk ungdom, som har samma förkortning. Styrelsen lyssnade 
och lade en proposition. Den röstades igenom på stämman. Nu är vår 
förkortning SDUF.  Därmed har vi en ny adress till vår hemsida: www.
sduf.se. Här kan du följa allt som händer inom förbundet. Du kan även 
följa oss på Facebook, genom att GILLA vår sida: Sveriges Dövas Ung-
domsförbund eller följa oss på Twitter: _SDUF.

En annan stor händelse under helgen var att vår ordförande Henrik 
Sundqvist avgick efter hela tio år inom styrelsen. Efterträder som ord-
förande gör Malin Johansson, från Stockholm. Hon fick det prestige-
fyllda priset Årets Utmärkelse på stämman. Vi vill uppmärksamma 
Malins fantastiska insatser som LSU:s ungdomsdelegat år 2011, då hon 
var den första som höll tal på svenskt teckenspråk i FN:s generalförsam-
ling. Malins tal rev ned stora applåder och handlade om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och ungdomars inflytande. Vi ser 
fram emot att fortsätta utveckla vår organisation, påverka beslutsfattare 
och ha många roliga läger för våra ungdomar framöver.                                     

                                                                                charlotta sjölander
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Malin ny SDUF-ordförande
Grattis! Hur känns det att ta över ordförandeklubban från 
Henrik Sundqvist, som efter sina tio år nästan blivit ett 
med SDU?

– Tack! Det är ett stort tomrum att fylla efter Henrik som 

har gjort otroliga insatser för SDUF, men å andra sidan tänker 

jag inte försöka fylla hans tomrum utan skapa mig ett eget 

utrymme inom organisationen.  SDUF är en så pass rymlig 

organisation att det alltid finns plats för nya människor och 

idéer, utan att tränga ut någon annan.

Hur kommer man att märka av ditt ledarskap? 
– Jag hoppas att folk kommer att märka det genom att jag 

tillsammans med den nya styrelsen fortsätter att synliggöra 

SDUF och dess arbete utåt, och fortsätter vara en organisation 

som välkomnar alla barn och unga oavsett om de är döva, hörsel-

skadade eller har CI. Jag hoppas också att alla medlemmar i 

SDUF ska känna att de kan ta kontakt med mig eller styrelsen 

om de vill och när de vill, oavsett vad det gäller. Det går alltid 

bra att mejla eller smsa mig!

Internationella frågor har länge varit ett intresseområde 
för dig. Kommer du att ta med dig det intresseområdet in 
i ungdomsförbundet? 

– Jag kommer att närvara på EUDY:s årsmöte i Bosnien nu 

i sommar som SDUF-representant, så internationella frågor 

intresserar givetvis mig fortfarande. Samtidigt gör SDUF 

mycket mer inom Sverige än utanför, så internationella frågor 

blir ingen huvudprioritering även om det finns bland mina 

arbetsuppgifter.

Vilka frågor vill du driva?
– Det är nog lättare att fråga vilka frågor jag inte vill driva 

– listan kan bli lång! ler Malin.

– Tillgänglighet ligger högt på listan, och det är något som kan 

kopplas till nästan alla områden, politik, kultur, information osv. 

Sverige är på långa vägar inte ett tillgängligt land för alla ännu.

Ekonomin har varit ett problem de senaste åren, man 
har tvingats ha låg bemanning på kansliet och styrelsen 
har fått ta mer ansvar. Hur ser framtiden ut på den fronten?

– Ekonomin har mycket riktigt varit ett problem till följd av 

minskade statsbidrag, något många ungdomsorganisationer 

drabbats av de senaste åren. Jag tycker att det är beklagligt att 

politiker inte inser vikten av att ha ett starkt civilsamhälle, och att 

de inte jobbar för att stärka detta istället för som nu, försvaga det. 

Vi har blivit tvingade till ett antal förändringar inom organisa-

tionen som ni kommer att märka av senare under året.

Ni ändrade förkortning från SDU till SDUF. Varför ett F 
som tillägg och inte ett helt namnbyte? 

– Namnbytet var uppe som en motion under förbundsstäm-

man och det diskuterades livligt. Det har även diskuterats under 

de två tidigare förbundsstämmorna. När förbundsstämman 

gick till omröstning vann SDUF:s förslag överlägset, så svaret 

på din fråga är att medlemmarna hellre ville behålla det gamla 

namnet men med en ny förkortning än att byta namn helt och 

hållet. Jag förstår om det är ovant för många att lägga till det 

där F:et på slutet och för många ser det ut som att SDUF just 

nu heter SDU-F eftersom det är lätt att komma på det där F:et i 

allra sista stund. Men jag tror att omställningen kommer att gå 

smärtfritt för de flesta. Jag har fått många positiva reaktioner 

på den nya förkortningen.

Vad kommer SDUF att prioritera den närmaste framtiden?  
– Vi har ännu inte haft vårt första styrelsemöte mer än ett kon-

stitutionsmöte på förbundsstämman så det är lite svårt att svara 

på just nu. Men jag hoppas att jag kan säga att medlemmarna och 

deras önskemål alltid kommer att vara prio 1!

Något mer att tillägga?
– SDUF närvarade nyligen vid öppnandet av Norrlands ung-

domsklubb, något som är fantastiskt roligt! Stort grattis till dem!
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