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Hönö, 27 december 2011 

 
Förbundsvänner, 
 
Så har hösten och hela 2011 passerat. Sedan mitt senaste nyhetsbrev utgör arrangerandet av de 
nyinstiftade Frihetsdagarna, som gick av stapeln i Uppsala den 11-13 november, det största som 
hänt inom KDU. Frihetsdagarna är en vidareutveckling av det gamla Förbundsrådet och syftar till 
att inspirera och engagera KDU:s medlemmar samt bidra till den borgerliga idédebatten.  
 
Under helgen talade både kristdemokrater och andra tongivande borgerliga personer, bland annat 
Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder och debattören Fredrik Segerfeldt. 
Dessutom presenterades KDU:s skuggbudget (läs om den här: http://bit.ly/v4jWhw) och 
personligen höll jag årets Frihetstal (http://bit.ly/tceTmG). De flesta av helgens pass 
direktsändes på webben via Bambuser och går också att se i efterhand. (http://bit.ly/tS0UQW).  
 
Medialt är det som väckt mest uppmärksamhet under den senaste tiden min ideologiska debatt 
med artisten Mikael Wiehe på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Våra respektive 
debattartiklar om Wiehes kommunistiska politiska åsikter och vurmande för diktaturen på Kuba 
genererade totalt nästan 4 000 kommentarer och bidrog till att tidningens debattsajt under den 
aktuella veckan slog nytt läsarrekord (http://bit.ly/tUjNhV).  
 
Under december anordnade KDU höstens andra nationella kampanjdag, då unga 
kristdemokrater kampanjade parallellt på elva olika platser runtom i landet. För att summera lite 
av min verksamhet i övrigt kan det nämnas att jag sedan riksmötet i juni besökt 16 av KDU:s 26 
distrikt åtminstone en gång samt att jag under samma period har haft 53 debattartiklar 
publicerade i svensk media. Samtliga mediaträffar finns samlade på min webbplats 
(http://bit.ly/soyZxT). 
 
På det internationella planet deltog jag i KDU:s delegation som fanns på plats vid årets sista 
YEPP Council Meeting i Marseille. Där var vi drivande i stoppandet av ett franskt förslag om att 
YEPP skulle ställa sig bakom en protektionistisk skatt på finansiella transaktioner, en så kallad 
Tobinskatt. KDU:s internationella arbete kan som alltid följas på den internationella bloggen 
(http://www.internationellt.kdu.se). 
 
Under inledningen av nästa år händer mycket spännande inom både KDU och den svenska 
kristdemokratin i stort. I januari kommer jag att besöka bland annat IYDU Annual Council 
Meeting (global organisation för mitten-höger-ungdomsförbund) i Sydney och Folk och Försvars 
rikskonferens i Sälen. I slutet av samma månad håller Kristdemokraterna kommun- och 
landstingspolitiska dagar samt extra riksting i Västerås. Där kommer flera KDU:are att delta i de 
seminarier som anordnas. Dessutom kommer det förstås att hållas partiledarval.  
 
I februari håller alla KDU-distrikt sina årliga distriktsstämmor. Denna ”säsong” avslutas sedan 
med förbundets nationella vår-kickoff i Stockholm helgen 3-4 mars. Det står med andra ord 
redan nu klart att också 2012 kommer att bli ett fullspäckat och härligt KDU-år! 
 
Bästa hälsningar, 
 
Aron Modig 
Förbundsordförande 

http://bit.ly/v4jWhw
http://bit.ly/tceTmG
http://bit.ly/tS0UQW
http://bit.ly/tUjNhV
http://bit.ly/soyZxT
http://www.internationellt.kdu.se/
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Mediaträffar i urval 

 ”Sverige bör hålla sig utanför EMU” (Newsmill, 23/12 2011) 

 ”Debatts årskrönika” (SVT Debatt, 22/12 2011) 

 ”Skiljelinjen: Religiösa friskolor” (Frihet, 22/12 2011) 

 ”Mikael Wiehe och satiren” (Göteborgs-Posten, 21/12 2011) 

 ‘”Har inte en siffra rätt” (Aftonbladet, 19/12 2011) 

 ”Trubadurens blinda Idoldyrkan” (Norrbottens-Kuriren, 19/12 2011) 

 ”Klassisk ledarkult bakom Kubakult” (Västerviks-Tidningen; Gotlands Allehanda, 17/12 
2011) 

 ”Politikern som vill sätta varningstext på svenska musiker” (Musiksajten, 13/12 2011) 

 ”Vinster på gamla” (SVT Eftersnack, 17/11 2011) 

 ”Vinster på gamla” (SVT Debatt, 17/11 2011) 

 ”Ungas hälsa bör få högsta prioritet” (Uppsalatidningen, 17/12 2011) 

 ”Röd makt-musik” (Gefle Dagblad, 14/12 2011) 

 ”Tydligt att det handlar om hatpropaganda” (SvD Brännpunkt, 14/12 2011) 

 ”Fel att TV4 att hyllar en diktaturkramare” (SvD Brännpunkt, 10/12 2011) 

 ”Varken Hägglund eller Odell kan lyfta KD” (SvD Brännpunkt, 7/12 2011) 

 ”Ordförande med rötter i Söderhamn” (Söderhamns-Kuriren, 3/12 2011) 

 ”Helt rätt att arbetsgivare håller koll på belastningsregistret” (SVT Debatt, 3/12 2011) 

 ”Brottsoffer förtjänar upprättelse” (Söderhamns-Kuriren, 2/12 2011) 

 ”Exordförande valde kommunen” (Varnamo.nu, 30/11 2011) 

 ”Vanligt folk ska inte betala för SCUM-manifestets hatpropaganda” (Newsmill, 28/11 
2011) 

 ”KDU vill styra upp idéutvecklingen” (Kristdemokraten, 24/11 2011) 

 ”De borgerliga idéerna måste spridas” (Kristdemokraten, 24/11 2011) 

 ”De bäst lämpade ska försvara landet” (Hallandsposten, 23/11 2011) 

 ”Occupy-rörelsen förpestar miljön och missbrukar demokratin” (SVT Debatt, 21/11 
2011) 

 ”Moderaternas idétorka leder mot samma öde som socialdemokratin mött” (SVT Debatt, 
20/11 2011) 

 ”Ett värdigt åldrande är en av välfärdens hörnstenar” (Kristdemokraten, 18/11 2011) 

 ”KDU vill lägga mer pengar på polisen” (Dagens Opinion, 14/11 2011) 

 ”Tio KDU-reformer för ett tryggare Sverige” (TV4/Politikerbloggen, 12/11 2011) 

 ”Kan hela Sverige leva?” (Ratio-seminarium, 10/11 2011) 

 ”KD-förbund kritiska till valberedningen” (Världen Idag, 9/11 2011) 

 ”Sverige behöver sina soldater” (Hallandsposten, 7/11 2011) 

 ”KD vill ha mer etik och moral i skolan” (SR Ekot, 4/11 2011) 

 ”Det personliga ansvaret får inte urholkas” (SvD Brännpunkt, 3/11 2011) 
 

http://newsmill.se/artikel/2011/12/23/kdu-sverige-b-r-h-lla-sig-utanf-r-emu
http://svtplay.se/v/2656814/debatt/del_17_av_17?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2656814/sb,p104688,1,f,-1
http://www.frihet.se/index.php?sid=1&pid=6&tid=2117
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14097930.ab
http://www.kuriren.nu/ledare/default.aspx?articleid=6222541
http://www.vt.se/nyheter/default.aspx?articleid=6218841
http://musiksajten.dagen.se/ViewBlog.aspx?BlogPostID=9043
http://svtplay.se/v/2620131/debatt/eftersnack_17_november?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2620131/sb,k103453,1,f,-1
http://svtplay.se/t/103450/debatt
http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Aktuellt/insandare/Ungas-halsa-bor-fa-hogsta-prioritet/
http://gd.se/ledare/1.4196481-rod-makt-musik?articleRenderMode=extra_comment
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tydligt-att-det-handlar-om-hatpropaganda_6708431.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-att-tv4-hyllar-en-diktaturkramare_6697159.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/varken-hagglund-eller-odell-kan-lyfta-kd_6691150.svd
http://debatt.svt.se/2011/12/03/helt-ratt-att-arbetsgivare-haller-koll-pa-belastningsregistret/
http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.4157773-brottsoffer-fortjanar-upprattelse
http://v�rnamo.nu/nyheter/exordforande-valde-kommunen/
http://newsmill.se/artikel/2011/11/28/vanligt-folk-ska-inte-betala-f-r-scum-manifestets-hatpropaganda
http://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.1440387-de-bast-lampade-ska-forsvara-landet
http://debatt.svt.se/2011/11/21/occupy-rorelsen-forpestar-miljon-och-missbrukar-demokratin/
http://debatt.svt.se/2011/11/20/moderaternas-idetorka-leder-mot-samma-ode-som-socialdemokratin-mott/
http://www.dagensopinion.se/kdu-vill-l%C3%A4gga-mer-pengar-p%C3%A5-polisen
http://politikerbloggen.nyheterna.se/2011/11/12/47374/
http://www.ratio.se/sv/media/aktuellt/2011/kan-hela-sverige-leva.aspx
http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/11/09/KD-forbund-kritiska-till-valberedningen/
http://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.1418886-sverige-behover-sina-soldater
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4783106
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-personliga-ansvaret-far-inte-urholkas_6607574.svd
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Andra KDU:are 

 Christian Carlsson i Dagens Juridik (20/12): ”Sverige behöver en civilkuragelag”, 
http://bit.ly/tJuj44 

 Erik Unogård på SvD Brännpunkt (20/12): ”Lärosäten hindrar demokratiska samtal”, 
http://bit.ly/rxKGj8 

 Andreas Braw och Linus Rehn på Newsmill (2/12): ”Dogmatisk arbetslinje hotar 
Alliansen”, http://bit.ly/vjELpi 

 Ofelia Namazove och Anthony Widell på TV4/Politikerbloggen (2/12): ”KDU 
välkomnar den ökade arbetskraftsinvandringen”, http://bit.ly/ur5nb6 

 Hugo Fievet i Dagen (30/11): ”Inget har hänt efter larmrapport”, http://bit.ly/s2Tx9I 

 Sandra Åhs i VLT (28/11): ”Klubbarna ska inte betala för polisens extrainsatser vid 
matcher”, http://bit.ly/tdvtV8 

 Ofelia Namazova på Newsmill (23/11): ”Som invandrare måste man även anpassa sig”, 
http://bit.ly/vITotr 

 Thomas Nordvall i Norran (22/11): ”Vänsterns värdegrund bygger på pengar”, 
http://bit.ly/sfPATl 

 Amanda Malmbord i Örnsköldsviks Allehanda (18/11): ”Det finns andra utvägar”, 
http://bit.ly/sEjCYb 

 Christian Carlsson och Ardavan Khoshnood på Newsmill (8/11): ”Säpo borde få beställa 
signalspaning”, http://bit.ly/sgajB7 

 Zabhina Burlin och Per Nilsson i VLT (8/11): ”Det måste löna sig att vara ung, flitig och 
ambitiös”, http://bit.ly/sOMQQb 

 Thomas Nordvall i Norran (6/10): ”Vi är stolta över vår politik”, http://bit.ly/rpjTAJ 
 

Citat 
”Aron Modig, nuvarande förbundsordförande för KDU, är 27 år. Under åren 2004 till 2010 
studerade han ekonomi vid Göteborgs universitet och National University of Singapore. Han är 
en livlig debattör och ett tydligt framtidslöfte. Ungdomarna står alltså och bankar på dörren. 
Framtiden finns där. Men hur löser KD partiledarkrisen idag? Den huvudvärken kräver ett 
kreativt och vågat svar.” (Tomas Ander, chefredaktör för veckotidningen Inblick, SvD 
Brännpunkt, 7/12 2011) 
 
”KDU har blivit ett av Sveriges mest intressanta ungdomsförbund där de försökt utveckla och 
bredda politiken i en mer tydligt konservativ (utan att alltid använda just det ordet) riktning. Det 
har också gett resultat. Partiet må balansera på fyraprocentsstrecket men KDU är faktiskt ett av 
Sveriges största politiska ungdomsförbund.” (Nya Wermlands Tidnings ledarsida, 7/10 2011) 

http://bit.ly/tJuj44
http://bit.ly/rxKGj8
http://bit.ly/vjELpi
http://bit.ly/ur5nb6
http://bit.ly/s2Tx9I
http://bit.ly/tdvtV8
http://bit.ly/vITotr
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