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SDU:s anslutna ungdomsklubbar: GTU i Göteborg, SDUR 
i Stockholm, SKUR i Skåne, UF Viljan i Vänersborg och 
ÖDU i Örebro är kallade till SDU:s förbundsstämma den 
20-22 april. Stämman är på Ransberg Herrgård utanför 
Ransäter i Värmland (ca 6 mil norr om Karlstad). 
Här är programmet: 

Fredag kväll: Vi samlas först vid Karlstads tågstation för 
samåkning till Ransberg Herrgård. Där äter vi middag, 
umgås och har trevligt.

Lördag: På förmiddagen öppnar vi stämman. Då ska vi 
gå igenom verksamhetsberättelsen för 2011, proposition-
erna och motionerna från ungdomsklubbarna. En av mo-
tionerna handlar om SDU:s förkortning och namn. Några 
tycker att det är olyckligt att SDU och Sverigedemokra-
ternas ungdomsförbund har samma förkortning. Sedan 
blir det styrelseval. Då ska en ny förbundsordförande och 
några nya styrelseledamöter väljas in. Henrik Sundqvist 
slutar efter tio år som styrelsemedlem i SDU. 2002-2009 
var han ledamot. Han är ordförande sedan tre år tillbaka. 

På eftermiddagen har vi paus. Vi ordnar roliga ak-
tiviteter. Förra året hade vi 7-kamp. Efter aktiviteterna 
käkar vi middag. 

Söndag: På förmiddagen fortsätter vi med stämman. 
Vi åker hem vid lunch.

SDU:s anslutna ungdomsklubbar har fått kallelsebrev, 
anmälnings- och reseblanketter under januari 2012. 
Om du är intresserad av att vara med på SDU:s för-
bundsstämma, ta kontakt med din ungdomsklubb.

Frågor? Kontakta kansliet på e-post: sdu@sdrf.se. 
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           SDU har arrangerat sommarläger sedan 1974. 
         Och det fortsätter vi med även i år: 

       Ridläger för 9-17 åringar i Kumla 
    Barnläger för 7-12 åringar på Björkö
Nordiskt juniorläger för 13-17 åringar i Danmark  
Nordiskt ungdomsläger för 18-30 åringar i Norge
Europeiskt ungdomsläger för 18-30 åringar i Bosnien

Alla teckenspråkiga barn och ungdomar i åldern 7-30 är 
varmt välkomna till SDU:s sommarläger! På SDU:s läger 
använder vi teckenspråk för att alla ska kunna vara del-
aktiga. Deltagarna kan vara döva, hörselskadade eller 
hörande syskon till döva, eller ha cochleaimplantat och/
eller hörapparater.

På hemsidan s-d-u.se finns mer information om när 
lägren äger rum, vad man gör på dem, och hur mycket 
det kostar att vara med på dem. 

SDU söker dig som vill jobba som föreståndare, ledare eller 
praktikant på våra läger. SDU:s lägerpersonalutbildning 
kommer att vara i Stockholm eller i Örebro under helgen 
27-29 april. Utbildningen är obligatorisk för alla ledare/
föreståndare och praktikanter. 
Mer information finns på s-d-u.se

Sommaräventyr!

Vill du jobba som lägerledare?

Förbundsstämma i Värmland
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Florian Tirnovan är med i Frontrunners, en 
internationell ledarskapsutbildning för döva 
ungdomar från hela världen. Kursen är i 
Danmark. UNG har fått en pratstund med honom 
hemma i Stockholm. 

Florian Tirnovan var trött på Sverige. Han tyckte att det 
var samma saker hela tiden. Förra året bestämde han sig 
för att söka till Frontrunners. Han ville testa någonting 
nytt. I höstas flyttade han till Urlev i jylländska Danmark. 
Innan han kom dit trodde han att grannlandet skulle vara 
likt Sverige. Istället blev han nästan chockad.

– Danskar är väldigt öppna och pratar om tabubelagda 
ämnen, säger Florian, som lärt sig att gilla det. 
Varför gillar du det?

– Coolt. Jag tycker att det ska vara så. Varför ska vi prata 
tyst om det fast vi vill det? svarar Florian, som också 
tycker att Danmark känns mer kontinentalt än Sverige. 

I gruppen finns deltagare från Frankrike, Hong Kong, 
Indien och Norge med flera. Det kan bli kulturkrockar. 
En av dem är att indiern äter med handen. Han skakar 
också på huvudet och säger ”mmm”, istället för att nicka 
som vi gör här hemma. Sedan sade han en gång till Florian 
att han var ”bög” för att han hade tajta jeans. 

– Indier går mer rakt på sak. För dem är det självklart 
att säga vad de tycker. Om de ser ett par jeans som är 
fula så säger de det medan vi svenskar ”ljuger” när vi 
säger att jeansen är fina.  

Alla tio i gruppen kompletterar varandra. De samar-
betar ofta, till exempel när de ska filma till hemsidan. På 
Frontrunners sajt, fr7.frontrunners.dk, finns intervjuer 
med döva personligheter, till exempel Bengie Feldmann 
från Tyskland som jobbat för att sprida dövas turkosa färg. 

När Florian väl var i Danmark, hade han faktiskt hem-
längtan. I Sverige käkar man varm mat till både lunch 
och middag. Men i Danmark gör man oftast det bara en 
gång om dagen.  

– Jag är trött på kall mat, till exempel mackor. Sedan har 
jag svårt för att äta äppelpaj med créme fraiche, som dan-
skar gör. Det ska vara vaniljsås eller glass! säger Florian.  

På Frontrunners får han lära sig ledarskap, dövstudier, 
retorik och typisk dövhumor med mera. Innan Florian 
började där, visste han inte vad han ville göra i framtiden. 
Han jobbade som fritidsledare och personlig assistent.

– Nu vet jag vad jag vill. Det är att plugga vidare på 
universitet. Jag vill söka till en utbildning i PR och 
marknadsföring i höst. 

Florian har ockå blivit allt bättre på internationella 
tecken (IS). Vid sidan av Frontrunners har han och 
klasskamraterna bilat i Europa flera gånger. Han glöm-
mer aldrig en viss tur: i Frankrike gick bilen sönder ”mitt 
i ingenstans”. Polisen där var nonchalant och ohjälpsam. 

Nu är Florian hemma i Sverige. Han har ett projekt-
arbete där han tar reda på om Rumänien kan bilda ett 
ungdomsförbund för döva. Hans föräldrar är döva och 
från Rumänien. Hittills har det varit svårt för Florian att 
hitta ungdomar som är intresserade av att starta ung-
domsförbund.

– Jag ska fortsätta försöka. Rumänien finns alltid i mitt 
hjärta. 

Florian ångrar inte att han sökte till Frontrunners. 
– Jag älskar Danmark (reds anm: bortsett från maten) 

och Frontrunners. Egentligen är jag ödmjuk men jag har 
blivit ännu mer ödmjuk och fått bättre förståelse för kul-
turskillnader och hur folk har det i olika länder. Jag har 
också fått många nya kompisar.

text & foto: niclas martinsson

”Danmark och Sverige är inte så lika som man kan tro”
Florian Tirnovan om sin tid i grannlandet:


