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Stockholm, 17 juli 2011 
 
 
Förbundsvänner, 
 
Det har nu gått nästan två månader sedan riksmötet i Eskilstuna där drygt 130 unga 
kristdemokrater deltog. Utöver att välja ny förbundsledning och förbundsstyrelse tog kongressen 
bland annat ställning för att helt slopa turordningsreglerna i LAS, för att Sverige bör gå med i 
NATO samt för att nya skol- och jämställdhetspolitiska program ska tas fram. För egen del var 
en av helgens höjdpunkter att få möjlighet att hålla mitt installationstal ”Därför är jag en stolt 
kristdemokrat” (läs det här: http://bit.ly/mRuWBF). Det var roligt att både få möjlighet att 
presentera mig själv och mitt politiska engagemang lite bättre samt måla upp några av de visioner 
jag har för KDU. Sedan riksmötet har arbetet för ett friare, tryggare och mänskligare Sverige varit 
intensivt. I detta nyhetsbrev sammanfattar jag det viktigaste av vad som hänt hittills. 
 
Juni månad bjöd bland annat på två intressanta debatter som jag särskilt vill lyfta fram. Strax efter 
riksmötet gick Gabriel Wikström, förbundsordförandekandidat i SSU, ut i en debattartikel och 
krävde skolplikt från tre års ålder. I en replik på SvD Brännpunkt (http://bit.ly/jJblpb)skrev) gick 
jag till motattack mot Wikströms strävan efter att inskränka familjernas frihet och 
självbestämmande. Lite senare utmanades jag på debatt i TV4 Nyhetsmorgon om 
avkrminalisering av cannabis (http://bit.ly/j60qFm). Motdebattör var nyliberalen Alfred 
Askeljung från Stureplanscentern.  
 
Vid månadsskiftet juni-juli reste en KDU-delegation till Umeå för att försvara KDUs färger vid 
Kristdemokraternas riksting. Några av de glädjande beslut som fattades var att vårt parti numera 
är emot småföretags sjuklöneansvar samt det så kallade fribeloppet. Under rikstinget fick KDU 
en hel del mediautrymme. Bland annat hölls en längre intervju med mig i SVT Forum 
(http://bit.ly/oXk4kF). 
 
Direkt efter rikstinget var det dags för den årliga politikerveckan i Visby. För min del var veckan 
mycket hektisk då hela tio debatter, inom en stor bredd av områden, samt ett dussintal olika 
möten skulle klaras av på sex dagar. Bland annat deltog jag i det väldigt intressanta seminariet 
”Räcker arbetslinjen?”, arrangerat av Kristdemokraterna, tillsammans med bland annat Svenskt 
Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster och ledarskribenten Alice Teodorescu. Det hela blev ett 
mycket intressant samtal om vad Kristdemokraterna kan bidra med (vilket är väldigt mycket!) till 
den borgerliga politiken och idédebatten.  
 
Från och med måndag åker jag på semester i två veckor till Tanzania, där jag tillsammans med två 
vänner ska besöka Dar-es-Salaam, bestiga Kilimanjaro samt vila ut några dagar på Zanzibar. Då 
jag är tillbaka i början av augusti kommer allt fokus att vara på den skolstartskampanj som 
lanseras på en kampanj-kickoff i Stockholm 20-21 augusti (glöm inte bort att boka in denna helg i 
kalendern!) och den efterföljande kampanjturnén. Jag ser riktigt mycket fram emot att se er i höst, 
allra helst iförda KDU-tröjan ute på landets skolor och universitet. 
 
Bästa sommarhälsningar, 
 
Aron Modig 
Förbundsordförande  

http://bit.ly/mRuWBF
http://bit.ly/jJblpb)skrev
http://bit.ly/j60qFm
http://bit.ly/oXk4kF
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Mediaträffar i urval 
 
Om riksmötet i Eskilstuna samt förbundsordförandevalet 
SR Studio Ett (3/6): ”UV, KDU och CUF väljer ny ledare i helgen”, http://bit.ly/k8uvuT 
Dagen (3/6): ”KDU valde ny ordförande”, http://bit.ly/maL56L 
Svenska Dagbladet (4/6): ”Fler frimärkssamlare än framtidsnamn”, http://bit.ly/m1qTNg 
Söderhamns-Kuriren (4/6): ”Hårdare straff för sexualbrott”, http://bit.ly/kxmLCV 
Makthavare.se (7/6): ”Nya ungdomstoppar”, http://bit.ly/lWW2tO 
Tidningen Kristdemokraten (9/6): ”Enhälligt när KDU valde Aron Modig”, http://bit.ly/jy8Wys 
Riksdag & Departement (13/6): ”Tre politiker som siktar mot framtida makt” 
Dagens Opinion (28/6): ”Vi måste fylla de vita fläckarna”, http://bit.ly/lRG4PP 
Världen Idag (15/6): ”Vi ska vara en ideologisk vakthund”, http://bit.ly/lE8yp5 
 
Från rikstinget i Umeå, framförallt om KDs framtid 
TV4 Nyhetsmorgon (1/7): ”Direkt från Kristdemokraternas kongress”, http://bit.ly/mI8QZk 
SVT Rapport (2/7): ”Kristdemokraternas riksting avslutat”, http://bit.ly/lBNMl6 
SVT Forum (1/7): ”Intervju med Aron Modig (KDU)”, http://bit.ly/oXk4kF 
SR Kvartifemekot (2/7): ” Nu måste det till handling”, http://bit.ly/iBN9vY 
Svenska Dagbladet (1/7): ”HBT-politiken tynger KD”, http://bit.ly/ipcPLM 
Norrköpings Tidning (1/7): ”Klockan tickar för Kristdemokraterna”, http://bit.ly/kC3eYR 
SR P4 Västerbotten (1/7): ”Vem är Aron Modig?”, (http://bit.ly/lUoeit) 
Ekot SR P4 Västerbotten (1/7): ”KDU vill se strängare straff”, http://bit.ly/jXfkhi 
SR Människor och tro (2/7): ”Om Kristdemokraternas framtid”, (http://bit.ly/kRhym5) 
 
Uppmärksamhet i samband med Almedalsveckan 
SR Studio Ett (4/7): ”Svensk politik i framtiden”, http://bit.ly/pWCPfS 
Resumé (8/7): ”Kortast steg från höger till PR-branschen”, http://bit.ly/pVVc3W 
Expressens Almedalsbilaga (8/7): ”Snyggast i Almedalen” 
SVT Debatt (9/7): ”Sluta fega i kriminalpolitiken, KD!”, http://bit.ly/nWzYfr  
Världen Idag (9/7): ”Lördagen var Kristdemokraternas”, http://bit.ly/ppVWSo 
Dagens Nyheter (9/7): ”Så vill ungdomspolitikerna förändra Sverige”, http://bit.ly/mS1Mvx 
Dagen (9/7): ”KDU-ordföranden: Hägglund för flat i kriminalpolitiken”, http://bit.ly/njGLSo 
Politikerbloggen (9/7): ”Förnyelse är den enda vägen framåt”, http://bit.ly/nK1mbQ 
MiljöAktuellt (9/7): ”Svårt argumentera för att staten ska driva kolkraft”, http://bit.ly/nTlCxR 
Nyheter24 (10/7): ”Fru Alexander Bard checkar ut”, http://bit.ly/mVOfcx 
Kristdemokraten (12/7): ”De vill ha arbetsbalans”, http://bit.ly/ruGvCn 
 
Övriga mediaträffar 
Metro (10/6): ”Unga – Ett hopp för den svenska demokratin”, http://bit.ly/jxvsa9 
Svenska Dagbladet (11/6): ”Mer likriktning inte ett jämlikt samhälle”, http://bit.ly/jJblpb 
Västerviks-Tidningen (11/6): ”Missionär för det borgerliga evangeliet”, http://bit.ly/ifu3Kz 
Svenska Dagbladet (13/6): ”Borgerliga debattörer fast i föråldrad ideologi”, http://bit.ly/j3jwhJ 
Svenska Dagbladet (15/6): ”Ungdomsarbetslösheten saknades i debatten”, http://bit.ly/mGcbfp 
TV4 Nyhetsmorgon (28/6): ”Ska cannabis legaliseras?”, http://bit.ly/j60qFm 
Dagens Nyheter (10/7): ”KDU-topp kräver språktest”, http://bit.ly/qS6ks1 
Eskilstuna-Kuriren (12/7): ”Hägglunds huvudvärk”, http://bit.ly/pqOus1 
Eskilstuna-Kuriren (13/7): ”Vi kan inte blunda”, http://bit.ly/rkR1bJ 
Kristdemokraten (15/7): ”Hägglund ger sig in i rättspolitiken”, http://bit.ly/osPfOb 
Politikerbloggen (15/7): ”Fliten i Hollywood gynnar kristdemokratin”, http://bit.ly/lVl5Sp 
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Andra KDUare 
Newsmill (14/6): ”Socialister och liberaler dumförklarar kvinnor”, http://bit.ly/j4D9M2 
(Christian Carlsson) 
Newsmill (26/6): ”Vem var det som kasta?”, http://bit.ly/o068IT (Christian Carlsson, Mattias 
Grängzell, Emil Svensson) 
Östersunds-Posten (28/6): ”Sverige målat i lila”, http://bit.ly/p75V3K (Katarina Hedman) 
 
 

”Roligt” om Aron/KDU 

”Aron Modig blir en missionär för det borgerliga evangeliet när han talar om den 
amerikanska drömmen och att det borde finnas ett likande värde i vårt land och 
summerar detta med partiledaren Göran Hägglunds ord: ’ingen ska lämnas efter, men 
ingen ska heller hållas tillbaka’.” 
- Västerviks Tidnings ledarsida recenserar mitt installationstal (11/6) 
 
 
”Aron Modig, nybliven ordförande för Kristdemokratiska Ungdomförbundet, talade i sitt 
inledningsanförande i juni om kristdemokratins rötter och betonade betydelsen av 
värderingar, gemenskap och ett samhälle som är större än staten. Ungdomsförbundet 
konsoliderats relativt sent till det tydligt borgerliga ungdomsförbund det är i dag. En 
utveckling som stundtals lett till frostiga relationerna ungdomsförbundet och 
moderpartiet emellan. Men den Jönköpingsbaserade partiledningens bunkerstab har all 
anledning att vakna upp och lukta på kaffet - och våga titta mer åt Modig och hans 
ungdomsförbunds tankar och idéer. Där finns framtiden - i dubbel bemärkelse.” 
- Norrköpings Tidnings ledarsida resonerar kring Kristdemokraternas vägval (1/7) 
 
 
”I SM i ekonomi 2008 kom hans lag bara tvåa. På snyggast-listan blir det bättre upp – 
med sitt bländvita leende och fasta handlag går han som säker vinnare.” 
- Expressens motivering till varför jag toppade tidningens Snyggast i Almedalen-lista (8/7) 
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