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Stockholm, 8 februari 2012 

 
Förbundsvänner, 
 
Så har vi redan kommit drygt en månad in på det nya året. 2012 inleddes med att jag reste till 
Sydney för IYDU:s årsmöte. IYDU är en internationell paraplyorganisation för kristdemokratiska 
och konservativa ungdomsorganisationer, som samlar ungdomsförbunden från de största mitten-
högerpartierna världen över. Målet med resan var att få KDU:s ansökan om medlemskap 
beviljad. Så skedde den 12 januari och landets alla KDU:are har nu ännu större möjligheter att 
nätverka med framtidens Merkel, Sarkozy, Cameron, Howard och Romney.  
 
Detta är viktigt! Vi är ett stort förbund med svenska mått mätt, men tillhör ett relativt litet parti i 
ett förhållandevis litet land. Vi kan inte låsa in oss ensamma på vår kammare, utan måste ta vara 
på alla möjligheter att lära av våra likasinnade från andra delar av världen. Det stärker också vår 
position inom Youth of the European Peoples’ Party (YEPP), där ju KDU också har ett stort 
engagemang. (Följ allt KDU:s internationella arbete här: http://bit.ly/yfTQsR) 
 
Direkt efter Sydney-resan bar det av till Sälen för årets rikskonferens med Folk och Försvar. I 
Sälen väntade en mycket trevlig överraskning. Jag tilldelades nämligen Newsmills medalj för 
förtjänstfulla insatser i debatten om försvar och säkerhet. Motiveringen löd: 
 
”Aron Modig har utmärkt sig bland sina motsvarigheter i de andra ungdomsförbunden genom att aktivt ha 
deltagit i och initierat debatter i ämnet under 2011. Han har genom debattartiklar och medverkan vid konferenser 
på ett utmärkt sätt förfäktat sitt perspektiv och sina uppfattningar, som inte sällan går på tvärs mot de andra 
ungdomsförbunden i Alliansen, inte minst i personalförsörjningsfrågan.” 
 
I slutet av januari var det dags för Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i 
Västerås, där jag deltog i skolpolitiska seminarier samt presenterade en KDU-rapport som ska ses 
som ett inspel i KD:s pågående politikutvecklingsarbete (http://bit.ly/wmudiV). I Västerås hölls 
också ett extra riksting med partiledarval. Göran Hägglund gick segrande ur denna strid och såväl 
jag själv som KDU gratulerar honom till det fortsatta förtroendet att leda Kristdemokraterna 
(http://bit.ly/xImwnv). 
 
Politiskt har den senaste månaden i hög grad kretsat kring debatten om det uppmärksammade 
”överklassafarit” som förbundet Allt åt alla anordnade i slutet av januari. Jag debatterade detta i 
såväl SVT:s Gomorron Sverige och Debatt som i artikelformat. Under den senaste tiden har jag 
också fortsatt diskussionen om de problem som finns med för många och renodlade 
yrkespolitiker samt medverkat i SVT:s serie Unga ledare (http://bit.ly/yhzRr0). 
 
Under februari är det viktigaste som händer inom KDU att distrikten håller sina årsstämmor. 
Stämmosäsongen avslutas sedan med en nationell vår-kickoff i Stockholm i början av mars, då vi 
bland annat får besök av både socialminister Göran Hägglund och den moderate 
europaparlamentarikern Christofer Fjellner. KDU arbetar vidare för att göra Sverige mer 
frihetligt och kristdemokratiskt! 
 
Bästa hälsningar,  
 
Aron Modig 
Förbundsordförande 

http://bit.ly/yfTQsR
http://bit.ly/yhzRr0
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Mediaträffar i urval 

 SVT Forum (7/2): "Unga ledare: Aron Modig, KDU" 

 Radio1 (4/2): "Tala till punkt med Federley - Aron Modig" 

 Västerviks-Tidningen (4/2): "Klasshatet och vikten av reaktion" 

 SVT Debatt (3/2): ”Vi politiker har mycket att lära av ‘Järnladyn’”  

 SVT Debatt (2/2): "Överklassafari" 

 SVT Eftersnack (2/2): Överklassafari" 

 Nyheter24 (2/2): ”KDU:s ordförande: Bättre om Alliansen går till val utan gemensam 

valplattform” 

 Kristdemokraten (2/2): ”Kristdemokraten bjöd på debatt” 

 Alliansfritt Sverige (2/2): ”Tusen frågor om tvångssterilisering” 

 SR P4 Jönköping (1/2): ”Många i KD gillade Rylanders inlägg” 

 Östgöta Correspondenten (1/2): ”Dalta inte med hatarna” 

 SR P3 Nyhetsguiden (31/1): ”Politik att bry sig om” 

 Newsmill (31/1): ”Kärlek börjar alltid med bråk, Aron” 

 Sydsvenskan (31/1): "Åk på safari" 

 Ulf Bjerelds blogg (31/1): ”Nej, KDU+SDU är inte = sant. Men KDU har kanske fått en 

tankeställare” 

 Sydsvenskan (31/1): "KD och KDU tar avstånd från Malmöförslag" 

 Newsmill (30/1): ”SDU:s kärlek till KDU är obesvarad” 

 Gotlands Allehanda (30/1): "Vad händer nu i KD?" 

 Barometern (30/1): "Idel förlorare bakom fasaden" 

 Nyheter24 (30/1): "KDU:s ordförande undviker frågan om SDU-inbjudan" 

 Östersunds-Posten (30/1): "Stridbara KD-visionärer blickar vidare högerut" 

 Sydsvenskan (29/1): "Malmöpolitiker upprör" 

 Svenska Dagbladet (29/1): ”Vinnare – på kort sikt” 

 Dagens Nyheter (29/1): "Hägglund gick segrande ur striden" 

 Alliansfritt Sverige (29/1): "SDU + KDU = sant?" 

 Dagens Nyheter (28/1): "Kampen om de gudfruktiga" 

 Svenska Dagbladet (28/1): "Duellen kan spräcka KD" 

 Expressen (28/1): ”Mats Odell har absolut chans” 

 Alliansfritt Sverige (28/1): "Kristdemokraterna - ett främlingsfientligare Sverige" 

 Aftonbladet (28/1): "Idag gör de upp för gott" 

 TV4/Politikerbloggen (27/1): ”KD:s potentiella väljargrupper finns till höger” 

 SR Studio Ett (27/1): ”Göran Hägglund eller Mats Odell” 

 SVT Rapport (27/1): "KD: Hägglund eller Odell?" 

 Kristdemokraten (27/1): "KDU-ordförande utmärkt i debatten" 

 Västerviks-Tidningen (27/1): "Modigt konservativt" 

 

 

http://svtplay.se/v/2701139/svt_forum/unga_ledare__aron_modig__kdu?sb%2Ck108205%2C1%2Cf%2C-1
http://catchup.radio1.se/catchup_radio.php?id=6045&category=55&type=audio
http://www.vt.se/opinion/kolumn/?articleid=6290540
http://debatt.svt.se/2012/02/03/vi-politiker-har-mycket-att-lara-av-jarnladyn/
http://svtplay.se/v/2698434/debatt/del_3_av_18?cb%2Ca1364145%2C1%2Cf%2C-1%2Fpb%2Ca1364142%2C1%2Cf%2C-1%2Fpl%2Cv%2C%2C2698433%2Fsb%2Cp104688%2C1%2Cf%2C-1
http://svtplay.se/v/2698430/debatt/eftersnack_2_februari?sb%2Ck103453%2C1%2Cf%2C-1
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/652573-kdu-s-ordforande
http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/02/tusen-fragor-om-tvangssterilisering.html
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=91&grupp=17068&artikel=4942257
http://www.corren.se/asikter/ledare/artikel.aspx?articleId=5920946
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4278&artikel=4939389
http://newsmill.se/artikel/2012/01/31/k-rlek-b-rjar-alltid-med-br-k-aron
http://www.sydsvenskan.se/opinion/article1605136/Ak-pa-safari.html
http://ulfbjereld.blogspot.com/2012/01/nej-kdu-sdu-ar-inte-sant-men-kdu-har.html
http://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/henrikbredberg/article1605003/Ak-pa-safari.html
http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/30/sdus-k-rlek-till-kdu-r-obesvarad
http://helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=7451265
http://www.barometern.se/ledare/idel-forlorare-bakom-fasaden(3130373).gm
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/651273-kdu-ordforande-vagrar-svara-pa-fragor-om-sdu-inbjudan
http://op.se/opinion/ledare/1.4333063-stridbara-kd-visionarer-blickar-vidare-hogerut
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1604678/Malmopolitiker-uppror.html
http://www.dn.se/nyheter/politik/rikstingen-ska-hallas-vartannat-ar
http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/01/sdu-kdu-sant.html
http://www.dn.se/nyheter/politik/kampen-om-de-gudfruktiga
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/duellen-kan-spracka-kd_6798327.svd
http://www.expressen.se/nyheter/1.2692988/mats-odell-har-absolut-chans
http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article14282282.ab?partner=www
http://politikerbloggen.nyheterna.se/2012/01/27/47550/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4932941
http://playrapport.se/#/video/2692650
http://yfrog.com/esp4ixvj
http://www.vt.se/bloggar/bloggentry.aspx?blogg=4116920&entry=6280742
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 Dagens Opinion (27/1): ”Vi måste släppa partiledarfrågan” 

 Folkbladet (27/1): ”KD i länet gläds åt omvalet” 

 Hemmets vän (26/1): ”Men hallå, Aron Modig” 

 Göteborgs-Posten (24/1): ”Föga ridderlig kommunikation” 

 Alliansfritt Sverige (23/1): ”Aron Modig och Lars Adaktusson kampanjar öppet för 

Odell” 

 Göteborgs-Posten (20/1): "Klasshat leder ingenstans" 

 Dagens Nyheter (20/1): "Debattens pris" 

 Newsmill (20/1): "Medalj till Aron Modig och diplom till Erik Lagersten" 

 Dagen (20/1): ”Fristående och näringsidkare olika saker” 

 SVT Gomorron Sverige (19/1): "Överklassafari" 

 Newsmill (19/1): ”Hatiskt ‘överklassafari’ bekämpar inte fattigdom” 

 Folk och Försvars rikskonferens (18/1): "Säkerhet och förändring i vår värld" (1.30.00 in 

i klippet) 

 Svenska Dagbladet (18/1): "Statsministern har blivit väldigt arrogant" 

 Politikerbloggen (17/1): "Se bilderna från Folk och Försvar i Sälen" 

 Dagen (17/1): ”Civilt samhälle som dimridå” 

 Newsmill (17/1): ”Sverige ska vara med och sprida friheten” 

 Försvarsmaktens blogg (16/1): "Opinionsarbete uppmärksammat" 

 Skånska Dagbladet (16/1): ”Nu får det vara nog!” 

 Svenska Dagbladet (15/1): ”Öka antalet politiker istället” 

 Länstidningen (14/1): ”Ta krafttag mot brottsligheten” 

 Trelleborgs Allehanda (13/1): "Färre och frejdigare förtroendevalda" 

 Kristdemokraten (13/1): "Förste och senaste möttes i Värnamo" 

 Kristdemokraten (13/1): ”Ett år med fler aktiva unga kristdemokrater” 

 Amelia Andersdotters blogg (12/1): "Problem och lösning" 

 Svenska Dagbladet (11/1): ”Minska antalet politiker i riksdagen” 

 Dagen (10/1): ”Civilt samhälle sprider makten” 

 Aftonbladet (10/1): "Heligt krig skakar KD" 

 Svenska Dagbladet (10/1): "Unga kräver bredare politisk rekrytering" 

 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (3/1): ”Intervju med Aron Modig om 

utbildning och karriär” 

 Svenska Dagbladet (30/12): "Kritiken mot Fuskbyggarna mest lästa debattartikeln" 

 

http://www.dagensopinion.se/aron-modig-kdu-vi-m%C3%A5ste-sl%C3%A4ppa-partiledarfr%C3%A5gan
http://www.folkbladet.nu/283110/2012/01/27/kd-i-lanet-glads-at-omvalet
http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/01/aron-modig-och-lars-adaktusson.html
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.832565-malin-lernfelt-klasshat-leder-ingenstans
http://www.dn.se/blogg/viktor/2012/01/20/debattens-pris/
http://newsmill.se/artikel/2012/01/20/newsmill-i-s-len-2012-medalj-till-aron-modig-och-diplom-till-erik-lagersten
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=294414
http://svtplay.se/v/2680786/gomorron_sverige/overklassafari
http://newsmill.se/artikel/2012/01/19/hatiskt-verklassafari-bek-mpar-inte-fattigdom
http://www.folkochforsvar.se/index.php/rikskonferensen_spelare/items/rk_17jan_del2.html
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ungdomsforbunden-recenserar-partiledarna_6779499.svd
http://politikerbloggen.nyheterna.se/2012/01/17/47492/
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=294002
http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/17/sverige-ska-vara-med-och-sprida-friheten
http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2012/01/16/fof-rikskonf-opinionsarbete-uppmarksammat/
http://www.skanskan.se/article/20120116/OPINION/701169714/1061/-/nu-far-det-vara-nog
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/oka-antalet-politiker-i-riksdagen-istallet_6769881.svd
http://ltz.se/asikter/debatt/1.4285237-ta-krafttag-mot-otryggheten
http://www.trelleborgsallehanda.se/opinion/duveborn/article1598204/Farre-och-frejdigare-fortroendevalda.html
http://yfrog.com/h7imyiqnj
http://yfrog.com/es3xivoj
http://ameliaandersdotter.eu/2012/01/12/problem-och-losning/
http://blog.svd.se/brannpunkt/2011/12/30/kritiken-mot-fuskbyggarna-mest-lasta-debattartikeln/
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=292992&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=feed%3a+dagense-storanyheter+%28dagen.se+-+stora+nyheter%29
http://blog.svd.se/brannpunkt/2011/12/30/kritiken-mot-fuskbyggarna-mest-lasta-debattartikeln/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/unga-kraver-bredare-politisk-rekrytering_6761155.svd
http://www.handels.gu.se/utbildning/vad_kan_jag_bli_efter_examen/fd_studenter_berattar/aron-modig/
http://blog.svd.se/brannpunkt/2011/12/30/kritiken-mot-fuskbyggarna-mest-lasta-debattartikeln/


 

Följ mitt och KDU:s arbete via sociala medier: webben (www.aronmodig.se), Facebook (Aron 
Modig och Kristdemokratiska Ungdomsförbundet) samt Twitter (@aronmodig). 

 

 

Andra KDU:are 

 Andreas Braw på Newsmill (3/2): ”Kraven på soldaterna är för låga redan nu”, 
http://bit.ly/yprr0o 

 Felicia Lundqvist m fl i UNT (1/2): ”Slå upp dörrarna för politiken”, 
http://bit.ly/xwTyrX 

 Emil Öberg och Alexander Lundvall i Folket (26/1): ”Kvotering är alltid fel”, 
http://bit.ly/yCglim 

 Hugo Fievet i Svensk Tidskrift (20/1): ”Självpåtagen idétorka”, http://bit.ly/zJEhBL 

 Andreas Braw på Newsmill (19/1): ”Tacka de döda överklassgubbarna”, 
http://bit.ly/ziqXZ1 

 Alexander Lagerman i Göteborgs-Posten (18/1): ”Ungdomsförbund vill ha öppet till 05”, 
http://bit.ly/AiTD03 

 Christian Carlsson på Newsmill (14/1): ”Sverige hör hemma i Nato”, 
http://bit.ly/yZbvTC 

 Christian Carlsson i Studentradio Göteborg (31/12): ”Feministiskt självförsvar”, 
http://bit.ly/xMMON4 

 Sara Skyttedal i Svenska Dagbladet (28/12): ”Det är dags att se över lagen gällande 
förtal”, http://bit.ly/scxPcE 

 

Citat 
”Hur lät det då i Debatt när dessa i munnen på varandra kacklande vänsteraktivister ville 
konfrontera tre ungdomar boende i detta högstatusområde i huvudstadens utkant samt den 
liberale debattören Fredrik Segerfeldt och Kristdemokraternas ungdomsförbunds ideologiskt 
briljante ledare Aron Modig?” (Västerviks-Tidnngens ledarsida, 4/2 2012 
 
”Aron Modig och KDU: tusen ggr bättre än moderpartiet.” (Roland Poirier Martinsson på 
Twitter, 28/1 2012) 
 

[KDU är…] ”ett ungdomsförbund som rymmer ett antal av de mest intressanta 

ungdomspolitikerna i Sverige. Att uppträda oförsonligt mot dem skulle vara en kapitalförstöring 
av ett slag som inget vettigt parti kostar på sig.” (PJ Anders Linder, politisk chefredaktör för 
Svenska Dagbladet, 26/1 2012) 

http://bit.ly/yprr0o
http://bit.ly/xwTyrX
http://bit.ly/yCglim
http://bit.ly/zJEhBL
http://bit.ly/ziqXZ1
http://bit.ly/AiTD03
http://bit.ly/yZbvTC
http://bit.ly/xMMON4
http://bit.ly/scxPcE

