Stockholm, 1 november 2011
Förbundsvänner,
Det har nu redan gått fem månader sedan KDU:s riksmöte i Eskilstuna – tiden går fort och
mycket har hänt. Också under oktober låg fokus i huvudsak på kampanj och
organisationsbyggnad. Bland annat hade onsdagen den 19 oktober utsetts till nationell
kampanjdag. Resultatet blev att närmare 30 KDU:are under dagen kampanjade på nio orter
runtom i landet. Detta var den första dylika KDU-insatsen på några år och resultatet måste
betraktas som klart godkänd, både i termer av deltagande och antalet värvningar. Också den 8
december har utsetts till nationell kampanjdag och inför våren planeras ytterligare två.
Medialt har jag under den senaste tiden bland annat uttalat mig om lag och ordning,
bostadsmarknaden, yrkespolitiker, värnplikt, partiledarskapet inom Kristdemokraterna
(exempelvis: http://bit.ly/taRTXt) och om betydelsen av en pånyttfödd borgerlig idédebatt.
Lyssna gärna på detta radioinslag där jag utvecklar en del kring min och KDU:s politik
(http://bit.ly/o4IApW).
KDU:s internationella arbete har varit intensivt under oktober. Personligen besökte jag under en
helg Braunschweigh och Junge Union Deutschlandtag, de tyska kristdemokraternas
ungdomsförbunds kongress. Det hela var en mäktig upplevelse som samlade drygt 1 000
deltagare och var mycket proffsigt arrangerad. Flera ledande partiföreträdare besökte kongressen,
däribland förbundskansler Angela Merkel som höll såväl ett långt anförande om det aktuella
politiska läget som svarade på frågor och kritik från delegaterna. Imponerande att hon varje år tar
sig tid för detta, denna gång mellan (finans)krismöten i förbundsdagen respektive Bryssel.
Nyligen representerade jag även KDU vid Ungdomens Nordiska Råds årliga session i
Köpenhamn. Det är bra för KDU att engagera sig också i det nordiska samarbetet. Och det lär
bli mer framöver: jag valdes nämligen in i styrelsen för UNR och kommer att sitta där under det
kommande verksamhetsåret. (http://bit.ly/uzw7IB) I övrigt har KDU under oktober funnits
representerade vid Globsol-konferensen i Finland, vid de unga norska kristdemokraternas,
KrFU:s, kongress i Ålesund samt vid ett Youth in Politics-seminarium i Egypten. Kika gärna in
på bloggen KDU Internationellt (http://bit.ly/oYCB9y) där man kan följa alla delar av KDU:s
internationella engagemang.
Under november kommer fokus framför allt att ligga på Frihetsdagarna (http://bit.ly/uofrPd)
som alltså arrangeras i Uppsala helgen 11-13 november. Eventet inleds med ett trevligt mingel på
fredagkvällen. På lördagen står seminarier, tal, debatter och presentation av KDU:s skuggbudget
på agendan. På söndagen hålls KDU:s förbundsråd och utbildningar. Hoppas att vi ses i Uppsala!
Bästa hälsningar,
Aron Modig
Förbundsordförande

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

Mediaträffar i urval
Örnsköldsviks Allehanda (9/9): “KDU:s förbundsordförande besökte...”, http://bit.ly/t8Q2LN
The Local (16/9): ”It’s dangerous to disregard experience”, http://bit.ly/prQET5
Mariestads-Tidningen (4/10): ”Rätten att vara trygg”
Enköpings-Posten (4/10): ”Värna rätten att vara trygg”
Smålänningen (4/10): ”Rätten att känna sig trygg”
Borås Tidning (5/10): ”För få brott utreds av polis”, http://bit.ly/p0XKZX
Svenska Dagbladet (6/10): ”Vi ger vårt stöd till Mats Odell”, http://bit.ly/mPSGFN
Sisu-uutiset (6/10): ”Kristilliset nuoret haluavat Odellin johtoon”, http://bit.ly/uLgGMo
Radio Sweden” (6/10): ”Youth leader supports Odell”, http://bit.ly/tERiDm
Radio Schweden (6/10): ”Mats Odell Favorit der Jungen”, http://bit.ly/t11Avx
TV4-nyheterna (6/10): ”KDU ställer sig bakom Mats Odell”, http://bit.ly/von65N
P1 Morgon (6/10): ”KDU säger nej till Hägglund och ja till Odell”, http://bit.ly/taRTXt
SR Ekot (6/10): ”Mats Odell förordas som partiledare av KDU”,
TT-telegram I (6/10): ”KDU stödjer Mats Odell”, http://bit.ly/rdsQ30
TT-telegram II (6/10): ”KD-folk vädjar till valberedningen”, http://bit.ly/tcjJZ0
Expressen (6/10): ”KDU stöder Odell”, http://bit.ly/vOvcw2
Politikerkollen/Aftonbladet (6/10): ”KDU: Hägglund har brustit både...”, http://bit.ly/sMgTTF
Dagens Opinion (6/10): ”KDU besvikna över Hägglund – stödjer Odell”, http://bit.ly/skBcvW
Dagen (6/10): ”KDU stödjer Odell”, http://bit.ly/qWSUwT
UNT (6/10): ”KDU vill ha Busch i partitoppen”, http://bit.ly/oYkBdi
Nya Wermlands Tidning (7/10): ”Otydligt ledarskap, otydlig politik”, http://bit.ly/qSOS6n
Kristdemokratin (7/10): ”KDU säger nej till Tobinskatt”
Helsingborgs Dagblad (7/10): ”Bättre förr?”, http://bit.ly/uEsjjH
Sydsvenskan (8/10): ”Värderingsväktare”, http://bit.ly/o1EKUQ
Svenska Dagbladet (12/10): ”Juholts insats imponerade med tanke på...”, http://bit.ly/oPlTuT
Dagens PS (12/10): ”Ungas betyg på partiledardebatten”, http://bit.ly/p0SwdI
Östgöta Correspondenten (13/10): ”Bostadsmarknaden är sönderreglerad”, http://bit.ly/pgrJIn
Newsmill (14/10): ”Juholtgate bevissar problemet med yrkespolitiker”, http://bit.ly/pUkgLc
Dagen (18/10): ”KD:s seniorförbund: Hägglund vill inte träffa oss”, http://bit.ly/qCRtJh
Pite FM (18/10): ”Hej Sverige”, http://bit.ly/o4IApW
Upsala Nya Tidning (19/10): ”Återinför värnplikten”, http://bit.ly/pU6JJ1
Kristdemokraten (21/10): ”Uppdraget som politiker får aldrig ses som ett yrke”
Hundratusen.se (24/10): ”En rättssäker asylprocess är en nödvändighet”, http://bit.ly/oHbVlG
Ung & Dum (24/10): ”Att rösta på låtsas”, http://bit.ly/sUUZ8e
Världen Idag (24/10): ”Öppenhet ett måste för Kristdemokraterna”, http://bit.ly/rq0pb0
Norrköpings Tidningar (25/10): ”Mer pengar till försvaret för aktiv roll”, http://bit.ly/sGIwbw
Newsmill (29/10): ”M:s förvaltande av välfärdsstaten inte nog för valvinst”, http://bit.ly/tYpzL1
Andra KDUare
Christian Carlsson i Lysekils-Posten (3/10): ”Ungas psykiska ohälsa kräver värderingsskifte”
Christian Carlsson i Stenungsundsposten (4/10): ”Ungas psykiska ohälsa kräver värderingsskifte”
Mimmi Westerlund i Örnsköldsviks Allehanda (4/10): ”Dialogen med...”, http://bit.ly/sXAsn3
David Högberg i SR P4 Jönköping (6/10): ”KDU vill byta till Odell”, http://bit.ly/vGxgME
Axel Klingstedt i SR P4 Sörmland (6/10): ”KDU stödjer Odell”, http://bit.ly/rqo5eE
Christian Carlsson på SVT Debatt (16/10): ”Regeringens omoraliska...”, http://bit.ly/o4IApW
Alex Harrisson i Skånska Dagbladet (25/10): Han tror inte på Gud, men...”, http://bit.ly/sxoxtS
Andreas Braw på Newsmill (28/10): ”Ge oss en objektiv bild av...”, http://bit.ly/uHZ1T5
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min webbplats (www.aronmodig.se)

Citatet
”När en ny generation politiker nu når toppen – Gustav Fridolin i MP och Annie Lööf
i Centern – morrar förre ledaren Alf Svensson som en skadskjuten björn om åldersrasism. Svar
på tal ger KDU-ordföranden Aron Modig, som på Newsmill konstaterar att erfarenhet långt ifrån
är det enda som har betydelse: ’Politisk skärpa, ideologisk och värderingsmässig förankring,
medial fallenhet samt förmåga att leda och engagera en rörelse är minst lika viktiga.’ Något inte
minst KD behöver nu.” (Heidi Avellan, Sydsvenskan, 8 oktober 2011)
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