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Stockholm, 5 september 2011 

 
Förbundsvänner, 
 
Detta är det andra nyhetsbrev jag skriver sedan jag i början av juni valdes till förbundsordförande 
för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Hädanefter kommer dessa att utkomma varje månad. 
 
Det viktigaste som hände inom KDU under augusti var att skolkampanjen ”Skaffa dig ett liv!” 
lanserades (läs om den här: http://bit.ly/qyasf2). Detta är en kampanj som dels betonar det 
personliga ansvar som vi alla har för våra egna liv, men som också resonerar kring vad som 
egentligen är politikens roll. Vi i KDU menar att politikens uppgift är att ge människor så goda 
möjligheter som möjligt att skaffa sig ett liv. I kampanjfoldern lyfter vi specifikt fram de skol-, 
jobb- och rättspolitiska områdena som särskilt viktiga för unga människor. Den nya kampanjen 
presenterades på en välbesökt kickoff i Stockholm, med deltagare från hela landet. 
  
Det politiska utspel som väckte störst uppmärksamhet under den gångna månaden var den 
debattartikel jag hade publicerad på SVT Debatt angående behovet av en svensk motsvarighet till 
Tea Party-rörelsen (http://bit.ly/nFt85D). Artikeln uppmärksammades av bland annat tre 
ledarsidor, statsvetenskap-professorn Ulf Bjereld, tidigare Muf-ordföranden Niklas Wykman, 
debattören Nima Sanandaji, bloggen Alliansfritt Sverige samt flera andra tunga opinionsbildare. 
Från vissa var reaktionen positiv, från andra var den negativ. 
 
Vad jag vill framhäva med artikeln är förstås att det behövs en opposition i svensk politik som 
1kan kritisera regeringen från ett borgerligt perspektiv i de lägen då Alliansen överger sina ideal 
och anammar allt för mycket av vänsterpolitik och vänsterretorik. I min replik på Eskilstuna-
Kurirens ledarsida förklarar jag mera utförligt (http://bit.ly/pCAHVz).  
 
Ett annat glädjeämne på mediafronten var att min debattartikel om kravallerna i London 
(http://bit.ly/nObaeO) faktiskt var den näst mest lästa artikeln på populära debattsajten 
Newsmill under vecka 33. 
 
När det nu drar ihop sig till höst kommer jag att arbeta väldigt målstyrt. Jag har satt upp tio 
personliga målsättningar som jag ska ha uppnått innan årsskiftet och som jag följer upp varje 
månad. Bland annat handlar det om att besöka samtliga 26 KDU-distrikt samt genomföra 25 
skolkampanjer runt om i landet.  
 
Nästa nationella KDU-aktivitet går av stapeln i Uppsala under helgen 11-13 november. Då 
arrangeras den första upplagan av Frihetsdagarna, en vidareutveckling av det traditionella 
förbundsrådet med högklassiga talare, seminarier och medlemsutbildningar på programmet. 
Missa inte denna helg – det kommer att bli riktigt fett! 
 
Bästa hälsningar, 
 
Aron Modig 
Förbundsordförande 
 

http://bit.ly/qyasf2
http://bit.ly/nFt85D
http://bit.ly/pCAHVz
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Mediaträffar i urval 
 

Om en svensk motsvarighet till Tea Party-rörelsen 
SVT Debatt (19/8): ”Svensk TP-rörelse skulle utmana Reinfeldts skatter”, http://bit.ly/nFt85D 
Ulf Bjereld (19/8): ”Kristdemokraterna – en svensk Tea Party-rörelse”, http://bit.ly/puS00j 
M Edgélius (Nyheter24, 20/8): ”Är en svensk Tea Party-rörelse möjlig?”, http://bit.ly/reGZ2x 
Alliansfritt Sverige (21/8): ”Även KDU vill vara Sveriges Tea Party”, http://bit.ly/mZ4SBw 
Eskilstuna-Kuriren (23/8): ”Ett rop på hjälp från högeryttern”, http://bit.ly/oH0hJ6   
Eskilstuna-Kuriren (25/8): ”Vi vill driva samhället i borgerlig riktning”, http://bit.ly/pCAHVz 
Ola Mårtenssons ledarblogg (25/8): ”Klarar Hägglund skattestriden?”, http://bit.ly/o8kC3q 
Västerviks-Tidningen (26/8): ”Stå på dig, Hägglund”, http://bit.ly/pL5hKI 
Världen Idag (26/8): ”Aron Modig vill se svenskt Tea Party”, http://bit.ly/qhpEo2 
Arbetarbladet (28/8): ”Vi och dem”, http://bit.ly/qYWupg 
Arbetarbladet (31/8): ”Anna tolkade min artikel fel”, http://bit.ly/pqLrG8 
 

Om den påstådda åldersfixeringen i svensk politik 
Newsmill (2/9): ”Alf Svensson överdriver om åldersfixeringen i politiken”, http://bit.ly/p7SZIo 
Svenska Dagbladet (3/9): ”C-nominering blottar KD-spricka”, http://bit.ly/peUSf2 
Alliansfritt Sverige (4/9): ”KD-spricka om ålder på partiledare”, http://bit.ly/rosl6w 
 

Övriga mediaträffar 
Kristdemokraten (27/7): ”Fokusområdet måste breddas”, http://bit.ly/qsycEC 
Kristdemokraten (27/7): ”Inte lätt tala om språktest och multikulturalism”, http://bit.ly/p5RjXq 
Dagen (27/7): ”Avkriminalisera cannabis ett dåligt underbyggt förslag”, http://bit.ly/p5RjXq 
Dagen (4/8): ”Cannabis är inte värre än alkohol”, http://bit.ly/nYexiP 
Västerviks-Tidningen och Smålänningen (8/8): ”Kvotering är alltid fel”, http://bit.ly/mZcLci 
Newsmill (11/8): ”Kvoteringsivraren Sabuni är socialist i en borgerlig…”, http://bit.ly/r2gfC9 
Newsmill (14/8): ”I vänsterns värld har ligister aldrig något eget ansvar”, http://bit.ly/nObaeO  
Nerikes Allehanda (14/8): ”Solidaritet och engagemang är en del av… ”, http://bit.ly/pQKWD2 
Newsmill (23/8): ”Sverige ska även fortsättningsvis ge militär hjälp”, http://bit.ly/p9Fj3A 
Västerviks-Tidningen (23/7): ”Det började i ett ungdomsförbund”, http://bit.ly/rntRKr 
Säffle Tidning, Lysekils-Posten och Orust-Tidningen (24/8):”Vi måste ta krafttag mot 
mobbningen” (med Emil Öberg), http://bit.ly/qjiM2Q 
Kristdemokraten (26/8): ”Fribelopp och las käpphästar för KDU”, http://bit.ly/qBoE3j 
Kristdemokraten (26/8): ”Stockholmslärare startar uppror”, http://bit.ly/qBSZOb 
 

Andra KDUare 
Christian Carlsson i Kristdemokraten (27/7): ”Idag är vi alla AUF:are”, http://bit.ly/nucyn4 
Sara Skyttedal i Kristdemokraten (10/8): ”KDU deltog i ljusmanifestation”, http://bit.ly/qhi6kn 
Katarina Hedman i Länstidningen (29/8): ”Polisen måste göra sitt jobb”, http://bit.ly/qSepIi  
Mimmi Westerlund i Kristdemokraten (24/8): ”Singer-songwritern…”, http://bit.ly/q56Qzu  
Sara Skyttedal i Göteborgs-Posten (3/9): ”Ingen mår bättre av fler…”, http://bit.ly/ocBbPr  
Mimmi Westerlund i Örnsköldsviks Allehanda (3/9): ”Dags att visa de…”, http://bit.ly/pjPHhT 
 

Citatet 
”Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och deras nyvalda ordförande Aron Modig är minst lika 
karismatisk som Göran Hägglund men tar ett större helhetsgrepp kring den egna politiken. 
Framtidens Kristdemokraterna kommer inte att göra om sitt moderpartis misstag utan istället 
hitta ett alldeles eget politiskt utrymme.” (Västerviks-Tidningen, 23/7) 
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