Stockholm, 4 oktober 2011
Förbundsvänner,
Sedan mitt senaste nyhetsbrev har mycket hänt inom både KDU och den kristdemokratiska
rörelsen i stort. De fyra regeringspartiernas förhandlingar om statsbudgeten för 2012 har präglat
en stor del av den mediala debatten. Kristdemokraterna höll i dessa förhandlingar en sänkning av
skatten för pensionärerna som främsta prioritering. Även om vi inte till fullo fick igenom våra
prioriterade frågor denna gång så lyckades partiet väl med att kommunicera vårt budskap till
väljarna. Dessutom beslutade regeringen att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.
Det senare är en renodlad KD-fråga som rent symboliskt utgör en av de viktigaste reformer som
Alliansen genomfört sedan maktskiftet 2006. Stort!
Inom KDU jobbar vi på med skolkampanjer, utspel och distriktsbesök runt om i landet. Ett tiotal
distrikt har under den senaste månaden fått besök av riksorganisationen och vid alla dessa
tillfällen har skolor besökts. Förbundets nya kampanjmaterial ”Skaffa dig ett liv!” har spridits och
många nya medlemmar har värvats till förbundet.
Rent politiskt var det nog min medverkan i TV-programmet Debatt i SVT som väckte störst
uppmärksamhet. Debatten handlade om oroligheterna i Göteborgsförorten Backa och jag
passade på att föra fram KDUs budskap om personligt ansvar samt lag och ordning (se debatten
här: http://bit.ly/pUwIXn). Dagen efter debatten följde jag upp med en debattartikel på samma
tema (http://bit.ly/n8yC4M).
Månadens utspel har i övrigt kretsat kring narkotika (där KDU säger nej!), kvotering (också nej!),
betydelsen av starka och stabila familjer (ja!), åldersnoja inom politiken (nej!) och
Kristdemokraternas framtid (tydligt ja!).
Tidigt i september deltog jag vid YEPP Council Meeting i Kiev, Ukraina. YEPP är den
kristdemokratiska och konservativa gruppen i Europaparlamentets (EPP) ungdomsorganisation, i
vilken KDU sedan länge har ett aktivt engagemang. Bland annat är KDUs förste vice ordförande
Sara Skyttedal också styrelseledamot i YEPP.
KDU satsar under hösten mycket på det internationella arbetet och på att lära oss så mycket som
möjligt från våra systerorganisationer runtom i Europa och världen. Exempelvis kan nämnas att
KDU-representanter under resterande del av hösten kommer att besöka Egypten, Tyskland,
Frankrike, Norge, Danmark och Finland.
Avslutningsvis vill jag åter påminna om Frihetsdagarna som arrangeras i Uppsala under helgen
11-13 november. Programmet kommer att bestå av högklassiga talare, intressanta seminarier och
givande utbildningar. Missa inte denna helg!
Bästa hälsningar,
Aron Modig
Förbundsordförande

Följ mitt och KDUs arbete via Twitter (@aronmodig), Facebook (Aron Modig) samt min
webbplats (www.aronmodig.se)

Mediaträffar i urval
Om oroligheterna i Backa
Debatt (15/9): ”Oroligheterna i förorten”, http://bit.ly/pUwIXn
Eftersnack (15/9): ”Oroligheterna i förorten”, http://bit.ly/pRMcnL
SVT Debatt (16/9): ”Skaffa er ett liv ni som härjar i Backa”, http://bit.ly/n8yC4M
Om familj och kvotering
Dagen (21/9): ”En hållbar politik stödjer familjen”, http://bit.ly/pWySuG
SvD Brännpunkt (22/9): ”Tvingande genusprojekt kan aldrig bygg...”, http://bit.ly/r2F5O7
Västerbottens Folkblad (24/9): ”Kritiserar Umeås jämställdhet”, http://bit.ly/qjzOo1
Sundsvalls Tidning (26/9): ”Vem lyssnar på en inkvoterad?”, http://bit.ly/qQMrBr
Dagen (27/9): ”Gudrun Schyman vill inte prata om familjen”, http://bit.ly/oTmQWe
SvD Brännpunkt (3/10): ”Ett familjevänligt samhälle är målet”, http://bit.ly/owtU4G
Om cannabis
SvD Brännpunkt (12/9): ”Nolltolerans mot cannabis ska gälla”, http://bit.ly/n85eCF
SvD Brännpunkt (13/9): ”Cannabis skapar varken våld eller brott”, http://bit.ly/q4Qbes
Nyheter24 (13/9): ”C-politiker: Cannabis skapar varken våld eller brott”, http://bit.ly/q04qD7
Sourze (22/9): ”KDs stigmatisering av cannabis ögnaktig och destruktiv”, http://bit.ly/okzSUU
Om statsbudgeten, KD och framtiden
Svenska Dagbladet (6/9): ”Budget nitlott för KD”
Svenska Dagbladet (9/9): ”Fler kräver ny ledare för KD”
Världen Idag (14/9): ”Frustration i KD efter ny kritik mot Hägglund”, http://bit.ly/oeHqjm
Den politiska talradion (21/9): ”Modig analys av Kristdemokraterna”, http://bit.ly/p4Fitv
Övrigt
Kristdemokraten (9/9): ”Oenigt i KD om politikens åldrar”
Örnsköldsviks Allehanda (9/9): ”KDUs förbundsordförande besökte Nolaskolan”
Kristdemokraten (16/9): ”Hand i hand istället för på egen hand”, http://bit.ly/pH1mJw
Kristdemokraten (23/9): ”KDU-kampanj betonar ansvar och gemenskap”, http://bit.ly/r8VUyT
Kristdemoraten (23/9): ”Unga politiker träffades i Kiev”
Andra KDUare
Sara Skyttedal i SR Karlavagnen (12/9): ”Skilsmässa”, http://bit.ly/nRURJf
Mimmi Westerlund i ÖA (12/9): ”Färre kuratorer får elever...”, http://on.fb.me/p3mutO
Katarina Hedman i ÖP (26/9): ”Ingen ska behöva acceptera hot”, http://bit.ly/q8tBqi
Christian Carlsson i VT (28/9): ”Ungas psykiska ohälsa kräver...”, http://bit.ly/oAdN8C
Alex Harrisson i Kristianstadsbladet (28/9): ”Ungdomsförbund...”, http://bit.ly/prB1xm
Zabhina Burlin i VLT: (29/9): ”Hjälp företagarna att hjälpa unga”, http://bit.ly/mQe5Dv
Citatet
”Ordföranden för KDU, Aron Modig, menar i en debattartikel i SvD att förslaget med kvotering
’öppnar upp för att sätta godtycke före såväl kvalifikationer som duglighet.’ Vidare gör Modig en
intressant reflexion när han menar att Arkelstens inställning och argumentation ger ’uttryck för en
politisk grundsyn som olyckligt många svenska politiker står bakom, nämligen att alla
identifierade samhällsproblem kan lösas med ännu mer av skatter, riktade bidrag samt tvingande
lagar och regler. Väljer M en sådan grundsyn är det en tydligt närmande till ett traditionellt
socialdemokratiskt synsätt, vilket känns märkligt.’” (Sundsvalls Tidnings ledarsida, 26/9)
Följ mitt och KDUs arbete via Twitter (@aronmodig), Facebook (Aron Modig) samt min
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