Kära medlemmar!
Som ni kanske vet har den nya regeringen presenterat sin budgetproposition för år
2015 som ska behandlas i riksdagen den 25 november i år. Jag har fått reda på en del
innehåll i propositionen som har bekymrat mig och som kan i hög grad påverka vår
kommande verksamhet. Med tanke på att Olle Wästberg redan i Dagens Nyheter har
uttryckt sin upprördhet över att regeringen har för avsikt att minska anslagen för
svensk undervisning utomlands och att många av våra medlemmar har hört av sig
anser jag det viktigt att informera om hur det ser ut för närvarande.
Jag ska inte trötta er med siffror, men jag vill dock berätta att anslaget för
utlandsundervisning föreslås minskat med över tio procent. Det innebär bland annat
att alla medel för kompetensfortbildning tas bort. Om detta kommer att gå igenom
får det till följd att vi inte kommer att få några pengar nästa år för att kunna anordna
konferenser som stöds ekonomiskt av staten.
Vi har redan nu bett att få ett möte med vår skolminister Gustav Fridolin och med vår
budgetminister Magdalena Andersson för att försöka påverka att anslaget för
kompetensutveckling förs tillbaka. Vi planerar också att skriva till oppositionspartierna för att dessa ska kunna påverka regeringen.
Jag kommer att hålla er informerade om hur SUF ska hantera en eventuell förändring
av vår verksamhet. Det tycks dock vara klart att vi måste vara mer restriktiva med
vårt ekonomiska stöd till våra kommande konferenser. Samtidigt anser jag att vi inom
SUF även i fortsättning ska se till att på ett eller annat sätt stödja alla er som arbetar
utomlands och som gör ett så fantastiskt fint arbete för de elever som ni undervisar.
SUF hoppas att vi även i fortsättningen ska kunna anordna sådana konferenser som
ska stimulera er alla som arbetar utomlands. Dock måste vara realistiska och vara
klara över att vårt kommande ekonomiska stöd i fortsättningen inte kan vara lika
generöst som vi haft det hittills.
Det hindrar dock inte styrelsen från att redan nu planera inför nästa års augustikonferens som jag hoppas ska kunna kompletteras med en sommarbuffé vid samma
ställe som förra gången, nämligen Kristinehovs Malmgård på Södermalm i Stockholm.
Enligt min mening var det det bästa stället hittills för våra bufféer, något som jag
många av våra medlemmar har bekräftat.
Innan dess ska vi dock se till att konferenserna i år i Fuengirola och Fort Lauderdale
blir av såsom tänkt!
Nu hoppas jag bara att ni inte påverkas negativt av vad jag skrivit, utan arbetar på
med samma energi och intresse som hittills.
Snart är det jul med allt vad den innebär av svenska traditionella aktiviteter. Glöm
inte att skriva önskelista och skicka till tomten!

Roffe

