AVRAPPORTERING
Aron Modigs tid som förbundsordförande för
Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)
2011-2013

Några citat…
”Aron Modig är en viktig symbol som öppet konservativ. […] en
charmerande person som går genom rutan.”
Magasinet Neo, som i nummer 3 2012
utsåg mig till en av Alliansens 44
”viktigaste hjärnor”
”Det är alltid en ungdomsförbundsordförande som syns mycket mer än alla andra. Förr
var det Magnus Andersson, nu är det Aron Modig.”
Expressens politiske reporter KarlJohan Karlsson på Twitter, 5 maj 2012
”Aron Modig, mannen som skrivit så många debattartiklar att han fått en medalj av
Newsmill…”
Alliansfritt Sverige, 1 maj 2012

Denna skrivelses syfte

Syftet med denna avrapportering är tvåeggat.
I första hand utgör den information till KDU:s medlemmar om hur jag arbetat och levererat utefter
de prioriteringar jag presenterade inför att jag valdes till förbundsordförande.

I andra hand fungerar den som en sammanställning och påminnelse för mig personligen av vad jag
fokuserat på under den tid jag varit förbundsordförande för KDU.

Inledande kommentarer
Att följa upp och mäta politiskt arbete är svårt. För de politiska partierna ges visserligen tydliga
besked i valresultaten vart fjärde år och i de opinionsundersökningar som återrapporteras i media
på veckobasis. Men hur ska man mäta framgång för ett politiskt ungdomsförbund, som ju inte
deltar i val?
Hur jämför man exempelvis organisationens styrka vid två olika tidpunkter? Vilken är betydelsen och
effekten av en medlemsaktivitet i Malmö eller en aulapresentation i Leksand? Hur värdefull är en
debattartikel publicerad på SvD Brännpunkt jämfört med en intervju i Barometern eller Ekot?
Ja, att mäta politiskt arbete är svårt. Denna skrivelse ska därför inte ses som en utvärdering av min
ordförandetid, utan som en återrapportering. Detta är vad jag har fokuserat på under
verksamhetsåren 2011-2013, då jag var förbundsordförande för KDU. Huruvida resultatet av
detta arbete har varit positivt eller negativt får andra avgöra.

Under min ordförandetid…
•

… spenderade jag totalt 206 dagar på resande fot utanför Stockholm och jag besökte 56 av Sveriges
kommuner vid minst ett tillfälle (inom ramen för KDU-uppdraget). Syftet var att inspirera och
engagera lokalt aktiva KDU:are samt att bygga en god relation till partiets företrädare i hela landet.

•

… hade jag 25 debattartiklar publicerade på SvD Brännpunkt, fyra i Expressen och tre i
Aftonbladet. En av dessa, ”Fel att TV4 hyllar en diktaturkramare”, var SvD:s tredje mest lästa
debattartikel under 2011.

•

… hade jag drygt 200 debattartiklar publicerade i svenska media. De bästa av dessa har jag samlat i
idéskriften ”Ansvarstagande och gemenskap – idéer för en starkare kristdemokrati” som utkommer
senare i maj 2013.

•

… lanserade KDU kampanjerna ”Skaffa dig ett liv!” och ”Mitt hjärta är blått!”. Det nya eventet
Frihetsdagarna instiftades och konceptet med höst- och vår-kickoffer utvecklades.

•

… lade jag mycket fokus på att utveckla förbundets arbete i sociala medier. Det arbetet gav resultat.
I maj 2013 utsågs jag till landets sjätte mest framgångsrika politiker på nätet, enligt en gransnkning
från SvD/Infopaq (se sida 26).

Mina prioriteringar och hur jag arbetat utefter dessa.

Min kandidatur och mina prioriteringar
I den kandidatur till förbundsordförandeposten som jag presenterade i februari 2011 klargjorde jag att
fokus för min ordförandetid skulle vara följande tre områden:
•

•
•

En stärkt organisation
En vidareutvecklad politisk profil med fokus på samhällsekonomi och arbetsmarknad, skola
och högre utbildning samt internationell utveckling
En förbättrad relation till moderpartiet

På de följande sidorna redogör jag för hur jag och förbundet arbetat för att flytta fram positionerna på
dessa områden.

En stärkt organisation
•

Intensivt resande i landet
Jag fokuserade mycket på att resa runt i landet för att besöka de lokalt
och regionalt aktiva KDU:arna. Under de två åren handlade det om
206 resdagar (utanför Stockholm). Jag besökte 56 av Sveriges
kommuner (se karta här intill) vid åtminstone ett tillfälle för
skolkampanj, debatt, talarkväll eller stämmobesök.

•

Aktivt arbete med medlemsvärvning
Flera viktiga satsningar sjösattes i syfte att betona fokus på, och
uppmuntra till, medlemsvärvning. Ett exempel är det kampanjteam
som besökte flera ungdomsfestivaler under sommaren 2012, ett annat
är de nyinstiftade värvartävlingarna Alfsvenskan och Weimers Cup.

•

Förbättrad internkommunikation
En förbundsstyrelseledamot hade ansvar för internkommunikation,
vilket bland annat ledde till podcast-sändningar under namnet Blå
hörnet och till att förbundets tidning Ny Framtid återuppstartades.

En stärkt organisation
•

Mer fokus på organisationsfrågor i förbundsstyrelsen
En av två viceordförandeposter avsattes för arbete med organisationsfrågor. Christian Carlsson
skötte detta arbete på ett mycket berömvärt sätt och utvecklade förbundsstyrelsens arbete med
kontinuerlig uppföljning gentemot verksamhetsmålen. Ett arbete som gav goda resultat.
Ett exempel på detta är att antalet genomförda distriktsbesök från förbundsstyrelsen ökade. Till
skillnad från tidigare sattes ett generellt mål om att varje distrikt skulle besökas två gånger per
verksamhetsår och för att uppnå detta hade förbundsstyrelsen ett gemensamt ansvar.
Ett annat exempel är att mycket fokus och energi lades på att få till stämmor i alla distrikt. Också
på detta område flyttades positionerna framåt. Vidare har förbundets organisationsutskott fått
mer ansvar och ökad betydelse, exempelvis genom att all fadderverksamhet skett via utskottet.

•

Utvecklade höst- och vår-kickoffer
De tidigare ”ordföranderåden” utvecklades till ”kickoffer”, till vilka alla medlemmar var
välkomna. Deltagarantalet låg stabilt runt 70 personer, en uppgång jämfört med tidigare år.

En stärkt organisation
•

Nytt KDU-event: Frihetsdagarna
I november 2011 hölls den första upplagan av Frihetsdagarna, en seminariehelg som syftade till
att ge KDU:arna politisk och ideologisk fördjupning. Temat 2011 var ”fem nyanser av frihet” och
2012 ”internationell frihet”. Några av talarna dessa år var SvD:s politiske chefredaktör PJ Anders
Linder, Israels ambassadör Isaac Bachman, KD:s partisekreterare Acko Ankarberg Johansson
och Sveriges tidigare ambassadör i Minsk, Stefan Eriksson.

•

Tjejutbildningen Occidenten och spetsutbildning under 2013
Under våren 2012 arrangerades tjejutbildningen Occidenten tillsammans med Kristdemokratiska
kvinnoförbundet, där 17 unga kvinnor deltog. Under 2013 anordnas en spetsutbildning för tolv
särskilt drivna och lovande KDU-talanger. Vid sju tillfällen under året träffas de för föreläsningar
med fokus på alltifrån ideologi och sakpolitik till retorik, debatteknik och mediahantering.

•

Aktivt opinionsbildande arbete
De senaste årens hårda arbete med opinionsbildning har även haft påverkan på det
organisatoriska arbetet. Då KDU är synliga i samhällsdebatten ökar också intresset för att
engagera sig i förbundet.

En stärkt organisation
•

Ny webbplats och intensifierat arbete med sociala medier
Utifrån filosofin att engagemang föder engagemang lanserades en ny webbplats samtidigt som
arbetet i sociala medier intensifierades. Såväl KDU:s som mina egna och förbundsledningens
profiler på Facebook, Twitter och Instagram uppdaterades med stor regelbundenhet. I maj 2013
utsågs jag till landets sjätte mest framgångsrika politiker på nätet, enligt SvD/Infopaq (se sida 26).

•

Inspiration och idéer från stärkta internationella nätverk
Också genom flera projekt av internationell karaktär stärkte förbundet sin organisation. Det
internationella kontaktnätet breddades genom KDU:s fullvärdiga medlemskap i mitten-högerorganisationen IYDU. Samtidigt återuppstartades det kristdemokratiska samarbetet i Norden,
KDUN, på KDU:s initiativ. Dessutom genomfördes en studie- och inspirationsresa till
presidentvalrörelsen i USA.

En vidareutvecklad politisk profil
•

Kampanjer: ”Skaffa dig ett liv!” och ”Mitt hjärta är blått!”
I augusti 2011 lanserades Skaffa dig ett liv-kampanjen. Den
fokuserade på det personliga ansvar som var och en har för sina
handlingar och för sitt liv samt på politikens gränser. De sakområden
som berördes i kampanjfoldern var skola, jobb samt lag och ordning.
I augusti 2012 lanserades därefter Mitt hjärta är blått-kampanjen. Det
var en ideologiskt inriktad kampanj som fokuserade på ”mjukare”
frågor. De tre sakområden som berördes i kampanjfoldern var
internationell utveckling, att samhället är större än staten samt
ungdomars psykiska hälsa.
I de två kampanjer som sjösattes under min ordförandetid frontade
förbundet med andra ord samtliga de tre politiska områden som jag
lyfte fram i min kandidatur.

En vidareutvecklad politisk profil
•

Snävare politiska prioriteringar i förbundsstyrelsearbetet
Antalet politiska ansvarsområden inom förbundsstyrelsen mer än halverades i syfte att
åstadkomma mer fokus på de prioriterade politiska områdena. Bland dessa var skola och högre
utbildning, samhällsekonomi och arbetsmarknad samt internationell utveckling självskrivna.

•

KD:s skolpolitiska arbetsgrupp
Under perioden oktober 2011 till maj 2013 satt jag med i KD:s skolpolitiska arbetsgrupp, som
representant för KDU:. Gruppen hade drygt ett dagslångt sammanträde per månad, genomförde
en del verksamhetsbesök och därutöver bloggade jag på partiets skolblogg. Detta var konkreta
sätt för mig att påverka skolpolitiken i en KDU-vänlig riktning.

•

Temat för 2012 års frihetsdagarna vad ”internationell frihet”
Temat för 2012 års frihetsdagar i Uppsala var internationell frihet. Bland annat diskuterades då
situationen i Vitryssland, fördelar med ett svenskt medlemskap i Nato, Israel och Mellanöstern,
den förda biståndspolitiken samt lärdomar från den amerikanska presidentvalrörelsen.

En vidareutvecklad politisk profil
•

Mycket aktivt opinionsbildande arbete
Under ordförandetiden har jag gjort över 200 aktiva politiska utspel. En stor del av dessa har
naturligtvis berört för KDU viktiga områden som familj, lag och ordning och försvar. Men 30-35
procent av utspelen har också berört de tre områden jag kungjorde i min kandidatur.
Vad gäller samhällsekonomi och arbetsmarknad diskuterade jag bland annat hur vi kan komma
tillrätta med den höga arbetslösheten bland unga, hur vi löser bostadsbristen i våra storstäder och
studentorter samt hur vi behåller pensionssystemets långsiktiga hållbarhet.
Exempel på ämnen som jag diskuterade på skolområdet är: skolans huvudmannaskap, mot en
tidigarelagd skolplikt, det fria skolvalet, läraryrkets ställning, betydelsen av bra skolledare,
föräldraansvaret, mobbning, läroplikt samt flera skolpolitiska innovationer från övriga världen.
På det internationella området diskuterade jag framför allt vikten av att Sverige alltid står upp för
demokrati och mänskliga fri- och rättigheter i omvärlden.
På sidorna 32-51 återfinns 20 exempel på debatter jag tog under min ordförandetid.

En förbättrad relation till moderpartiet
•

Intensivt resande – och möten med partirepresentanter
Vid de resor jag gjorde runtom i landet prioriterade jag att utöver KDU:are också träffa
Kristdemokraternas företrädare på orten. Det stärkte KDU:s nätverk och förbättrade förbundets
relation till moderpartiet på flera håll i landet.

•

Personliga relationer och regelbunden kontakt mellan organisationerna
Min bedömning var att en väldigt viktig del i arbetet med att stärka relationen mellan KDU och
moderpartiet låg i de personliga relationerna. Jag hade regelbundna möten med partisekreteraren
och träffade en stor del av både riksdagsgruppen och partiets ledande tjänstemän på tu man hand.
Rikskansliet ansträngde sig för att bygga förtroende på Munkbron, exempelvis genom fläckfri
närvaro på de veckovisa husmötena.

•

Konstruktivt (sam)arbete skapar tillit
Jag och KDU:s övriga representanter i exempelvis partistyrelsen, på riksting och partifullmäktige
samt i de skol-, EU- och försvarspolitiska arbetsgrupperna ansträngde oss för att vara närvarande
och konstruktiva i det gemensamma arbetet.

En förbättrad relation till moderpartiet
•

Regelbunden synlighet i Kristdemokraten
Jag ansträngde mig för att regelbundet synas i partitidningen
Kristdemokraten. Genom de så kallade förbundskrönikorna, förstås,
men också med debattartiklar och redaktionellt material. I snitt syntes
jag i Kristdemokraten drygt en gång per nummer.

•

Aktivt utåtriktat arbete bygger respekt internt
Min bedömning är att de senaste årens aktiva utåtriktade arbete, och
det mediala genomslag som följde på detta, har byggt respekt internt i
partiet. Alla har förstås inte hållit med om KDU:s inställning i alla
frågor, men det faktum att KDU varit synliga i samhällsdebatten och
argumenterat på ett stringent och trovärdigt sätt har bidragit till en
mer positiv bild av förbundet.

Andra saker värda att nämna.

Aktivt nätverkande
Jag arbetade aktivt med att skapa nya och bibehålla gamla kontakter i syfte att bygga ett stort och
starkt nätverk. Några exempel är:
•

Afterwork med Aron och Jonatan
Tillsammans med Jonatan Hedin arrangerade jag ungefär månatligen mingelkonceptet
”Afterwork med Aron & Jonatan”, vilka under ordförandeperioden hade drygt 500 unika gäster.

•

Talangnätverk
Jag deltog frekvent i de events som anordnades av talangnätverken NovaAgentum och
4Potentials samt Swedbanks nätverk för samhällsengagerade unga, ”Unga och mycket
intelligenta”.

•

Luncher, middagar och mingel
I samband med otaliga luncher och middagar träffade jag människor i och utanför vårt parti. Jag
var också en flitig besökare på mingel som anordnades av exempelvis ambassader och
intresseorganisationer som låg nära KDU:s åsikter.

Mängder av debatter
Under min ordförandetid deltog jag i mängder av debatter och seminarier; på gymnasieskolor,
universitet, mässor, konferenser och kaféer. Hos tankesmedjor och intresseorganisationer samt i
Almedalen. Ofta kom debattmotståndarna i dessa lägen från de övriga ungdomsförbunden, men det
handlade också om mer seniora politiker.

Internationellt engagemang
Jag har ett stort intresse av hur politiken fungerar i vår omvärld. Detta grundar sig dels i att det finns
väldigt mycket man som svensk politiker kan lära av politiken i andra länder, vilket inte minst gäller
oss kristdemokrater. Men sedan har jag också velat hjälpa till att skapa en friare värld. Som svensk
politiker har man väldigt mycket att bidra med till människor som lever i länder där friheten är
betydligt mer inskränkt än vad den är i Sverige.
•

Ungdomens Nordiska Råd (UNR)
Jag representerade KDU vid de årliga sessionerna i Köpenhamn 2011 och Helsingfors 2012. Jag
satt också som ledamot i organisationens presidium 2011-2012.

•

Youth of the European Peoples’ Party (YEPP)
Jag representerade KDU vid kongressen i Berlin 2011, vid rådsmötena i Kiev och Marseille 2011
samt vid ordförandekonferensen i Lissabon 2012.

•

International Young Democrat Union (IYDU)
Jag representerade KDU vid rådsmötena i London (2010) och Sydney (2012).

Internationellt engagemang
•

Bilaterala utbyten
Jag besökte brittiska Conservative Party i samband med partikongressen i Machester 2009.
Därutöver besökte jag också tyska CDU:s ungdomsförbund Junge Union i samband med
kongresserna i Braunschweig 2011 och Saarbrücken 2012.

•

Studieresor
Det blev tre besök i Europaparlamentet i Bryssel (2009, 2012). Därutöver också en resa till
Washington D.C. och Virginia i samband med presidentvalet 2012 samt till Israel samma år.

•

Demokrati- och utvecklingsarbete
Jag deltog i projektresor till Kenya (2008, 2009), Kuba (2009, 2012), Kambodja (2009) och
Georgien (2012). Samtliga resor ägde rum inom ramen för KIC:s verksamhet.

Mediaträffar – nationell TV
Här är de framträdanden i SVT och TV4 som jag gjorde under min tid som förbundsordförande.
Den intensiva rapporteringen från den tid jag satt fängslad på Kuba är inte inkluderad. Det är inte
heller framträdanden i mindre TV-kanaler.

SVT Gomorron Sverige (2013-02-05): ”Het debatt om pensioner”
SVT Debatt (2013-01-31): ”Debatt om Instagram-upploppen”
SVT Forum (2013-01-14): ”Ungt perspektiv på försvarsfrågan”
SVT Debatt (2012-12-20): ”Debatts årskrönika”
TV4 Efter tio (2012-10-05): ”KDU:s ordförande Aron Modig om bilolyckan på Kuba”
SVT Aktuellt (2012-08-10): ”Aron Modig om vistelsen på Kuba”
SVT Nyheter (2012-08-10): ”Ingen visste var jag var”
TV4 Nyheterna (2012-08-03): ”KD ger fortsatt stöd för Kubas opposition”
TV4 News (2012-07-05): ”UNG2012 från Almedalen – debatt om FRA och IPRED”
SVT Debatt (2012-05-03): ”Debatt om avkriminalisering av cannabis”
TV4 Nyheterna (2012-02-20): ”Odell avgår som gruppledare”

Mediaträffar – nationell TV
SVT Forum (2012-02-07): ”Unga ledare: Aron Modig”
SVT Debatt (2012-02-02): ”Debatt om överklassafari”
SVT Rapport (2012-01-27): ”KD: Hägglund eller Odell?”
SVT Gomorron Sverige (2012-01-19): ”Debatt om överklassafari”
SVT Debatt (2011-12-22): ”Debatts årskrönika”
SVT Debatt (2011-11-17): ”Debatt om vinster på gamla”
TV4 Nyheterna (2011-10-06): ”KDU ställer sig bakom Mats Odell”
SVT Debatt (2011-09-15): ”Debatt om oroligheterna i Backa”
SVT Rapport (2011-07-02): ”Kristdemokraternas riksting avslutat”
SVT Forum (2011-07-01): ”Intervju med Aron Modig”
TV4 Nyhetsmorgon (2011-07-01): ”Direkt från Kristdemokraternas kongress”
TV4 Nyhetsmorgon (2011-06-28): ”Debatt om avkriminalisering av cannabis”

Mediaträffar – nationell radio
Här är de framträdanden i Sveriges Radio som jag gjorde under min tid som förbundsordförande.
Den intensiva rapporteringen från den tid jag satt fängslad på Kuba är inte inkluderad. Det är inte
heller framträdanden i mindre radiokanaler.
Studio Ett (2013-03-04): ”Payás dotter: Det var ingen olycka”
P3 Nyheter (2013-02-26): ”Ungdomsförbunden kritiserar den egna Alliansen”
P1 Morgon (2013-01-07): ”Hopp om friare Kuba under Raul kom på skam”
Studio Ett (2012-11-06): ”Det amerikanska presidentvalet 2012)
Radio Sweden (2012-11-05): Young Christian Democrats support Romney”
Ekot (2012-10-15): ”Förare dömd för kubansk dissidents död”
P3 Nyhetsguiden (2012-08-22): ”Behöver vi en civilkuragelag?”
Studio Ett (2012-08-10): ”Läget på Kuba hårdnar”
P4 Extra (2012-08-10): ”Aron Modig om den hemska olyckan på Kuba”
P1 Morgon (2012-08-10): ”Modig minns inget”
Studio Ett (2012-01-27): ”Göran Hägglund eller Mats Odell?”

Mediaträffar – nationell radio
Ekot (2011-11-04): ”KD vill ha mer etik och moral i skolan”
P1 Morgon (2011-10-06): ”KDU säger nej till Hägglund och ja till Odell”
Ekot (2011-10-06): ”Mats Odell förordas som partiledare av KDU”
Studio Ett (2011-07-04): ”Svensk politik i framtiden”
Ekot (2011-07-02): ”Nu måste det till handling”
Människor och tro (2011-07-02): ”Om kristdemokraternas framtid”
Studio Ett (2011-06-03): ”Ung vänster, KDU och CUF väljer nya ledare i helgen”

Ungdomsförbundens ordföranden i sociala medier
I den granskning över landets mest framgångsrika politiker på nätet som presenterades av SvD/Infopaq
den 14 maj 2013 återfanns jag på sjätte (6) plats. Övriga förbundsordföranden som fanns med på listan
var Wagenius (17), Nordlund (37) och Nipe (46).

Nedan är antalet följare för förbundsordförandena den 15 maj 2013.
Twitter
1.
Wagenius (CUF)
2.
Modig (KDU)
3.
Bengtzboe (Muf)
4.
Tovatt (GU)
5.
Wikström (SSU)
6.
Nordlund (Luf)
7.
Lindborg (UV)
8.
Kasselstrand (SDU)
9.
Rasmusson (GU)
10. Nipe (UP)

3 810
3 031
2 448
2 253
1 818
1 415
1 198
1 020
973
764

Instagram
1.
Bengtzboe (Muf)
2.
Wikström (SSU)
3.
Modig (KDU)
4.
Tovatt (GU)
5.
Lindborg (UV)
6.
Nipe (UP)
7.
Nordlund (Luf)
7.
Rasmusson (GU)
7.
Kasselstrand (SDU)
7.
Wagenius (CUF)

789
315
307
280
142
84
-

Facebook (fanpage)
1.
Modig (KDU)
2.
Rasmusson (GU)
3.
Tovatt (GU)
4.
Wagenius (CUF)
5.
Bengtzboe (Muf)
5.
Wikström (SSU)
5.
Lindborg (UV)
5.
Nordlund (Luf)
5.
Kasselstrand (SDU)
5.
Nipe (UP)

653
409
405
314
-

Kristdemokrater i sociala medier
I den granskning över landets mest framgångsrika politiker på nätet som presenterades av SvD/Infopaq
den 14 maj 2013 återfanns jag på sjätte (6) plats. Övriga kristdemokrater som fanns med på listan var
Szyber (4), Larsson (8), Lega (14), Hägglund (16), Utbult (39) och Pethrus (43).

Nedan är antalet följare för de främsta kristdemokraterna den 15 maj 2013.
Twitter
1.
Hägglund
2.
Ingerö
3.
Larsson
4.
Szyber
5.
Modig
6.
Lega
7.
Attefall
8.
Svensson
9.
Skyttedal
10. Henriksson

´ 22 439
4 757
4 438
3 490
3 031
2 893
2 148
1 756
1 441
1 023

Instagram
1.
Lega
2.
Szyber
3.
Skyttedal
4.
Modig
5.
Attefall
6.
C Carlsson

801
400
333
307
71
47

Facebook (fanpage)
1.
Lega
2.
Larsson
3.
Odell
4.
Svensson
5.
Busch
6.
Modig
7.
Ankarberg J
8.
Szyber
9.
Skyttedal
10. Carlsson

1 064
916
886
715
649
653
479
442
355
153

Jag i sociala medier

Webben:
www.aronmodig.se
Twitter och Instagram:
@aronmodig
Facebook:
Aron Modig (fanpage)

Min väg till förbundsordförandeposten
•

Jag ansökte om medlemskap i KDU och Kristdemokraterna i februari 2006 då jag var 20 år. I
valrörelsen denna höst var jag mycket aktiv i Göteborg. Strax efter valet valdes jag in i
distriktsstyrelsen för KDU Göteborg och där jag satt fram till februari 2010.

•

I februari 2007 valdes jag, vid årskongressen i Linköping, in i förbundsstyrelsen för
Kristdemokratiska Studentförbundet (KSF). Vid årskongressen i Stockholm året därpå valdes jag
till ny förbundsordförande för KSF.

•

I april 2008 föreslogs jag av KDU:s valberedning för nyval som andre vice förbundsordförande.
Vid riksmötet i Mölndal förlorade jag dock valet mot Max Thagesson (och Steven Crosson).
Istället valdes jag in som ledamot i förbundsstyrelsen med flest röster av samtliga kandidater.

•

Vid riksmötet i Växjö 2009 valdes jag till andre vice förbundsordförande för KDU. Tillsammans
med Charlie Weimers och Ebba Busch ledde jag sedan förbundet genom valrörelserna 2009 och
2010 och fram till riksmötet 2011.

•

I februari 2011 lanserade jag min kandidatur för att bli KDU:s 16:e förbundsordförande. Vid
riksmötet i Eskilstuna i maj valdes jag med acklamation till posten.

Milstolpar 2011-2013
Juni 2013
Håller installationstalet ”Därför är jag en stolt kristdemokrat” vid riksmötet i Eskilstuna.
November 2011
Håller frihetstalet vid Frihetsdagarna i Uppsala.
Maj 2012
Håller linjetalet ”Framtidens svenska höger” vid riksmötet på Ekerö.

December 2012
Publicerar blogginlägget ”Jag slutar som KDU-ordförande” på min webbplats.
Maj 2013
Håller avslutningstalet ”Mitt hjärta är blått!” vid riksmötet på Öckerö.
Allt finns att läsa på min webbplats www.aronmodig.se.

20 av de debatter jag tagit under min ordförandetid.

En svensk Tea Party-rörelse?
”Den svenska borgerligheten måste med ett stort mått av
självförtroende våga ge sig in i idédebatten om den långsiktiga
samhällsutvecklingen.
Vill vi fortsätta leva i ett högskattesamhälle där familjer ständigt ges
nya pekpinnar om hur de ska leva sina liv och där de oroar sig för
brottslighet? Eller vill vi på allvar få bukt med det höga
skattetrycket, stärka familjens och civilsamhällets roll i samhället
samt bekämpa kriminaliteten med hårdare straff och fler poliser?
En svensk motsvarighet till Tea Party-rörelsen skulle garanterat
hjälpa till att formulera berättelsen om framtidens borgerliga
politik. Det hade varit mycket positivt.”
Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel på SVT:s debattsida (2011-08-19): ”Svensk Tea Party-röresle skulle utmana Reinfeldts skattetryck”
•
Ledare i Eskilstuna-Kuriren (2011-08-23): ”Ett rop på hjälp från högeryttern”
•
Ledare i Västerviks-Tidningen (2011-08-26): ”Stå på dig Hägglund”
•
Ledare i Arbetarbladet (2011-08-28): ”Vi och dem”
•
Intervju i Barometern (2012-03-29): ”Ledare vill starta ny rörelse”

Mikael Wiehe och Kubasynen
”Den eventuella kritik mot diktaturen Kuba som Wiehe
medger är befogad reducerar han till att handla om den
politiska traditionen i regionen.
Att oliktänkande fängslas, att resande är mer eller mindre
förbjudet eller att företagande och ägande är begrepp som helt
saknas i vokabulären lämnas däremot utan kommentar.
Att situationen är och varit densamma i princip alla länder som
praktiserar eller har praktiserat socialismen tycks att han också
blunda för helt.”
Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2011-12-10): ”Fel att TV4 hyllar en diktaturkramare”
•
Wiehes replik på SvD Brännpunkt (2011-12-13): ”Det handlar om vreden mot kapitalismen”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2011-12-14): ”Tydligt att det handlar om hatpropaganda”
•
Ledare i ett flertal landsortstidningar (2011-12-19): ”Trubadurens blinda idoldyrkan”
•
Artikel i Göteborgs-Posten (2011-12-21): ”Mikael Wiehe och satiren”

Överklassafari till Solsidan
”’Odla ditt klasshat – Motborgarbussen far till Solsidan’ – så
marknadsför ”Allt åt alla” själv sina bussresor.
Det är tydligt vad förbundet egentligen strävar efter; att
grupper ska ställas mot grupper och att missaktning mellan
människor ska underblåsas som en del i kampen för revolution
och omkullkastandet av det samhälle som vi idag lever i. Hatet
är drivkraften bakom rörelsens ideal och värderingar.
Retoriken är lika obehaglig som förlegad. Vi är nog många
som hoppades på att de totalitära idéer som här kommer till
uttryck tillhörde det gångna 1900-talet som en gång för alla
förpassats till idéhistoriens soptipp.”
Mediaträffar i urval:
•
Debatt i SVT Gomorron Sverige (2012-01-19): ”Debatt om överklassafari”
•
Ledare i Göteborgs-Posten (2012-01-19): ”Klasshat leder ingenstans”
•
Ledare i Sydsvenskan (2012-01-31): ”Åk på safari”
•
Ledare i Östgöta-Correspondenten (2012-02-01): ”Dalta inte med hatarna”
•
Deltog i SVT Debatt (2012-02-02): ”Debatt om överklassafari”

Avskaffa 1 maj som helgdag
”Det är minst sagt märkligt att vi i en pluralistisk demokrati har en
helgdag som är helt knuten till en enskild politisk krafts historia.
Men det är också fel.
Helgdagarna borde i varje läge utgöra institutioner som knyter an
till det allmänna och gemensamma. De ska bidra till att öka
samhörigheten, sammanhållningen och gemenskapen i samhället –
inte till att befästa politisk polarisering.
Arbetarnas dag är en historisk anakronism, kvar från en tid då
socialisterna fortfarande lade stor vikt vid klasskamp och ville se
samhället utvecklas genom kollektivistisk kamp och söndring.
Detta är ett destruktivt inslag i den västerländska historien som
kan fungera som ett varnande exempel, men som absolut inte bör
lyftas fram som något för allmänheten att högtidlighålla.”
Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-04-30): ”Helgdagar ska inte vara politiska”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2011-09-12): ”Kristna kulturarvet är mer än religiös tro”
•
Ledare i Örnsköldsviks Allehanda (2012-05-02): ”En politik som leder”

Avkriminalisering av cannabis?
”Staten ska regel inte komma med pekpinnar och styra och ställa i människors vardag.
Ibland är det dock nödvändigt med tydlighet från samhällets sida och drogpolitiken är
ett bra exempel på just detta.
En uppluckring av den lyckade svenska restriktiva narkotikapolitiken, beskrivs ibland av
liberala debattörer som en frihetsfråga. Vi unga kristdemokrater menar tvärtom att
ökad spridning av droger i samhället försämrar förutsättningarna för människor att ta
ansvar för sina egna liv och möjligheterna att kunna stå på egna ben.
Vi vägrar urholka den nolltolerans mot cannabis och annan narkotika som länge rått i
det svenska politiska klimatet. Det är viktigt att staten sänder tydliga signaler och är
konsekvent kring vad som är okej respektive inte okej. Det måste gälla narkotika såväl
som all annan brottslighet.”
Mediaträffar i urval:
•
Debatt i TV4 Nyhetsmorgon (2011-06-28): ”Ska cannabis legaliseras?”
•
Debattartikel i Dagen (2011-07-27): ”Avkriminalisera cannabis ett dåligt underbyggt förslag”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2011-09-12): ”Nolltolerans mot cannabis ska gälla”
•
Deltog i SVT Debatt (2012-05-03): ”Debatt om cannabis”

Yrkespolitiker och politikerpensioner
”Om en riksdagsledamot inte under fyra år lyckats
skaffa tillräckligt med erfarenhet, och knyta nog med
kontakter, för att efter mandatperiodens slut ordna
en ny sysselsättning på egen hand, så kan det
knappast vara skattebetalarnas ansvar att finansiera
deras leverne på en nivå långt över det som gäller
för övriga medborgare.”

Mediaträffar i urval:
•
Intervju i Svenska Dagbladet (2011-09-02): ”C-nominering blottar KD-spricka”
•
Intervju i Svenska Dagbladet (2012-01-10): ”Unga kräver bredare politisk rekrytering”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-01-11): ”Minska antalet politiker i riksdagen”
•
Ledare i Trelleborgs Allehanda (2012-01-13): ”Färre och frejdigare förtroendevalda”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-12-12): ”Låt riksdagsledamöter sitta max tre perioder”
•
Ledare i Sundsvalls Tidning (2012-12-13): ”Orimliga pensionsvillkor för folkvalda”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-12-15): ”Egenintresset ska inte vara främsta drivkraft”

Allianssamarbetet
”Väljarna har förtroende för att KD, M, FP och C
har såväl viljan som förmågan att fortsätta regera
tillsammans efter valet 2014. Alliansen utgör dock
inget mål i sig, utan är ett medel som underlättar det
viktiga arbetet för ett Sverige byggt på mer av frihet
och valfrihet.
För att maximera genomslaget för borgerliga
värderingar är ett lösare samarbete att föredra
framför ett djupare.”

Mediaträffar i urval:
•
Intervju på Nyheter24 (2012-02-02): ”Bättre om Alliansen går till val utan gemensam valplattform”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-04-10): ”Samarbetet mår bäst av mer profilering”
•
Ledare i Västerviks-Tidningen (2012-04-16): ”Med passion och profilering”
•
Debattartikel i Expressen (2012-07-19): ”Ett alliansparti skulle hindra frihetlig politik”
•
Intervju i SR P3 Nyheter (2013-02-26): ”Ungdomsförbunden kritiserar den egna Alliansen”

Pensionssystemets hållbarhet
”Det är därför problematiskt att pensionärsorganisationerna nu anför som enda skäl för
att göra omfattande förändringar av
pensionssystemet att pensionerna uppfattas
vara för låga, samtidigt som de försöker ge
sken av att det går att höja pensionerna för
dagens pensionärer utan att morgondagens
pensionärer tvingas betala.”

Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel i Aftonbladet (2013-02-01): ”Pensionärerna vill lämna notan till sina barnbarn”
•
Debatt i SVT Gomorron Sverige (2013-02-05): ”Het debatt om pensioner”
•
Kolumn i SvD Näringsliv (2013-02-11): ”Buss på pensionärerna!
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2013-02-25): ”Tillväxt är nyckeln till högre pensioner”
•
Ledare i flera landsortstidningar (2013-03-01): ”Avblås generationskriget”

Instagram-upploppen
”Men alla människor kan ha problem i olika stadier av livet – med
både jobb, skola, familj och vänner. Detta är något vi måste lära oss
att hantera, utan att omgivningen blir lidande för det.
Samhället får aldrig acceptera att någon använder en jobbig
livssituation som ursäkt för att ställa till problem för andra
människor, och till och med att starta upplopp riktade mot enskilda
personer.
Det som hände i Göteborg i december är helt enkelt oacceptabelt
och ska behandlas därefter. Vuxen-världen måste med tydlighet
markera att detta inte är okej!”

Mediaträffar i urval:
•
Deltog i SVT Debatt (2013-01-31): ”Instagram-upploppen”
•
Kulturartikel i Aftonbladet (2013-02-01): ”Män som hatar unga kvinnor”
•
Debattartikel på SVT:s debattsida (2013-02-05): ”Dags att ställa föräldrarna till svars då ungdomar flippar ur”

Skola och högre utbildning
Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2011-06-11): ”Mer likriktning inte ett jämlikt samhälle”
•
Debattartikel i flera landsortstidningar (2011-08-24): ”Vi måste ta krafttag mot mobbningen”
•
Intervju i SR Ekot (2011-11-04): ”KDU vill ha mer etik och moral i skolan”
•
Intervju i Svenska Dagbladet (2012-04-23): ”Nytt KDU-krav: förstatliga skolan”
•
Debattartikel på Newsmill (2012-05-08): ”Märklig människosyn bakom kritiken av skolvalet”
•
Debattartikel i Jönköpings-Posten (2012-06-10): ”Gör läraryrket mer attraktivt”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-07-14): ”Toppstudenter skulle kunna ge skolor ett lyft”
•
Debattartikel i Svensk Tidskrift (2012-11-02): ”Kvantitativa mål fel utgångspunkt för högre
utbildningen”
•
Debattartikel på Newsmill (2012-11-14): ”Inte skolans uppgift att uppfostra barn”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-11-03): ”Obamas tävling kan lyfta svenska skolor”
•
Debattartikel på SVT:s debattsida (2021-11-22): ”Låt svenska studenter plugga gratis på Harvard”
•
Debattartikel i Liv & Rätt (2012-12-03): ”Skolplikt bör ersättas av läroplikt”
•
Debattartikel i Skolvärlden (2013-03-26): ”Bristande skolledningar måste stärkas”

Israel och Ship to Gaza
”Blockaden mot Gaza kan med rätta kritiseras. Ytterst är
dock problemet i Mellanöstern de krafter som bygger på
anti-demokratiska värderingar och vill -utplåna Israel.
Detta faktum vägrar vänstern att acceptera.
Den verkliga anledningen till att Gazas befolkning lider är
nämligen inte Israel, utan terror-organisationen Hamas
som dagligen förtrycker människorna i Gaza.”

Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel i Expressen (2012-05-31): ”I Malmö riskerar ESC tomma läktare”
•
Ledare i Aftonbladet (2012-09-19): ”Ship to Gaza retar högern”
•
Ledare i Ystads Allehanda (2012-09-20): ”Ship to Korsika”
•
Debattartikel Aftonbladet (2012-09-26): ”Vänstern är skenhelig i debatten om Gaza”
•
Debattartikel i Frivärld Magasin (2012-11-27): ”Israel förtjänar den demokratiska världens stöd”

Romney-kampanjen
”Hos Mitt Romney tar sig detta inte minst uttryck i synen på
staten och civilsamhället. Då Obama och det demokratiska
partiet talar om nya skattefinansierade reformer och mer
offentliga utgifter är det Romneys och republikanernas strävan
att krympa staten, just för att den stora staten står i motsats till
enskilda människors frihet och det starka civilsamhället.
Det är också anledningen till att Romney motsätter sig
skattehöjningar för vanliga, hårt arbetande människor och
företag.”

Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel i Expressen (2012-09-14): ”Jag hoppas att Romney vinner”
•
Debattartikel på SVT:s debattsida (2012-11-02): ”Nu är vi på plats för att stödja Romney”
•
Intervju i SR Radio Sweden (2012-11-05): ”Young Christian Democrats support Romney”
•
Ledare i Svenska Dagbladet (2012-11-06: ”En dag för hoppet och chansen”
•
Intervju i SR Studio Ett (2012-11-06): ”Det amerikanska presidentvalet 2012”
•
Intervju i SR P1 Morgon (2012-11-07): ”Valvaka från USA”

Oroligheter i förorten
”Som ung kristdemokrat är mitt tydliga budskap till de
kriminella personerna i Backa: Skaffa er ett liv! Det kanske
låter hårt, men tro mig, ingen annan kommer att göra det åt er.
Sluta upp med att provocera polisen, sköt er i skolan, gör era
läxor, engagera er i en ideell förening och ta hand om era nära
och kära. Hjälp till att bygga upp samhället istället för att
förstöra det. Era liv kommer inte att förvandlas bara för att
det öppnas ytterligare en fritidsgård. Det är ett återupprättat
personligt ansvarstagande och goda värderingar som måste
till.”

Mediaträffar i urval:
•
Deltog i SVT Debatt (2011-09-15): ”Debatt om oroligheterna i Backa”
•
Debattartikel på SVT:s debattsida (2011-09-16): ”Skaffa er ett liv ni som härjar i Backa”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-10-02): ”Hårda tag behövs mot stenkastande unga”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-10-04): ”Alla har ett ansvar för sina handlingar”

Vinster i välfärden
”Det är viktigt att komma ihåg i debatten att det i varje läge är
kvaliteten på välfärdstjänsterna som ska stå i centrum, inte
vem som utför dem.
Det är de dåliga skolorna, den undermåliga vården och den
bristfälliga äldreomsorgen som måste bort, oavsett om de
drivs i offentlig eller annan regi. Välfärd av god kvalitet ska på
samma sätt i varje läge uppmuntras.”

Mediaträffar i urval:
•
Deltog i SVT Debatt (2011-11-17): ”Debatt om vinster på gamla”
•
Deltog i SVT Debatt (2011-12-22): ”Debatts årskrönika”
•
Debattartikel i Dagens Samhälle (2012-09-07): ”Borgerligheten måste våga försvara valfriheten inom
välfärden”
•
Debattartikel på Newsmill (2012-10-14): ”SSU vill ha mer makt åt politiker”
•
Debattartikel på Sourze (2012-11-05): ”Möjligheterna att välja ska utvecklas, inte avvecklas”

Ideologiska debatter med Schlingmann
”Vi unga kristdemokrater kommer fortsätta att motverka Schlingmanns
beskrivning av saker och tings tillstånd. Vi är övertygade om att behovet
av att "bekämpa klyftor" är ett kardinalfel i den politiska debatten. Vi
vet att det är först när vi slutar mäta framgång i små skillnader som vi
kan komma någonstans.
Vi vet också att enskilda människors förmåga att forma sina egna liv,
efter sina egna förutsättningar, försvåras av den gällande svenska
politiska diskursen. Och vi drivs av en vilja att göra något åt detta.
Detta, Per Schlingmann, handlar inte om en falsk bild av Jante, det
handlar om en sann bild av vad som är och bör vara det borgerliga
uppdraget!”

Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel på Newsmill (2012-06-07): ”Borgerligheten bör arbeta för att göra staten mindre”
•
Ledare i Smålands-Posten (2012-06-11): ”Frihet genom staten”
•
Debattartikel i Expressen (2012-06-12): ”Jantelagen existerar och måste bekämpas

LO-fackens ansvar för ungdomsarbetslösheten
”Aron Modig, KDU, är undantaget som inte tror på facken.
– De har haft sina glansdagar. Fackförbunden är organiserade på ett sätt
och ägnar sig åt frågor som inte tilltalar kommande generationer som
tidigare. De kommer att försvagas starkt.
Vad behöver göras för att öka sysselsättningen?
– En skarpare politik för företagande, sänkta arbetsgivaravgifter, slopade
turordningsregler och slopat sjuklöneansvar för småföretagare.
Vem borde ta över som ny LO-ledare efter Wanja Lundby-Wedin?
– Den liberala debattören Fredrik Segerfeldt. Det vore allra bäst.”
LO-tidningen, 2012-02-24
Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-03-29): ”LO-facken måste också ta sitt ansvar”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-04-05): ”Det går att ha både trygghet och flexibilitet”

Den svenska försvarsdebatten
Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2012 mottog
jag Newsmills medalj för utmärkta insatser i debatten
om försvar och säkerhet.
”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.”
Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel i Upsala Nya Tidning (2011-10-19): ”Återinför värnplikten”
•
Debattartikel i Norrköpings Tidningar (2011-10-25): ”Mer pengar till försvaret för aktiv roll”
•
Debattartikel i Hallandsposten (2011-11-07): ”Sverige behöver sina soldater”
•
Debattartikel på Newsmill (2012-01-09): ”Enströms enveckasförsvar är en kapitulation”

Fler bostäder för unga
”Har vi hört det förut? Mer lagstiftning och höjda bidrag. Det är
Socialdemokraternas lösning på i stort sätt alla samhällsproblem.
Skattebetalarnas pengar ska pumpas in i byggbolagen samtidigt som
mer lagstiftning ska ge mer byråkrati för kommuner och
bostadsbolag.
Vi unga kristdemokrater menar att vad som behövs för att få fart på
byggandet istället är det rakt motsatta. Det som måste till är
förenklade regler, mindre lagstiftning och snabbare processer för
bygglov i kombination med en mer flexibel hyressättning. För att få
bukt med den akuta bristen på bostäder bör vi också ytterligare
uppmuntra andrahandsuthyrningen, genom att göra det helt
skattefritt att hyra ut upp till halva bostaden.”

Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel i Östgöta-Correspondenten (2011-10-13): ”Bostadsmarknaden är sönderreglerad”
•
Artikel Hem & Hyra (2012-06-05): ”Nya regler för hyra i andra hand skapade debatt”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2012-09-10): ”SSU har inga trovärdiga lösningar”

Brott och straff
Lagstiftningen ska därför utgå ifrån vad som är moraliskt rätt och fel och
uppmuntra människor att göra det rätta.
Samhället måste tydligt markera när en människa beter sig på ett
oacceptabelt sätt. En rättslig påföljd blir då ett mål i sig, och inte bara en
brottsförebyggande åtgärd. Det ska helt enkelt straffa sig att begå brott,
oavsett i vilket sammanhang som en kriminell handling begåtts.
Denna princip får vi aldrig tumma på. Men vad som kanske är viktigare i
sammanhanget är brottsofferperspektivet. En människa som har utsatts för
kriminalitet förtjänar samhällets stöd och möjlighet till upprättelse. Den typ
av låga påföljder vi nu ser är inte värdigt en rättsstat som säger sig värna
den svage.
Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel i Borås Tidning (2012-02-29): ”Krafttag mot vardagsbrotten”
•
Debatt i SR P3 Nyheter (2012-08-22): ”Behöver vi en civilkuragelag?”
•
Debattartikel på SVT:s debattsida (2012-12-17): ”Brottsofferperspektivet måste vara vägledande”
•
Debattartikel i Svensk Tidskrift (2012-12-14): ”Det ska straffa sig att begå brott”
•
Intervju i Svenska Dagbladet (2013-03-24): ”KD vill kriminalisera rymningar”

Nej till kvotering!
”Kvotering är alltid fel, oavsett om det handlar om tillsättandet av
poster i styrelser, fördelningen av platser på akademiska utbildningar
eller om hur föräldrar hanterar föräldraförsäkringen.
Kvotering är ett sätt att hindra, hålla tillbaka och förminska människor.
Den bygger på ett kollektivistiskt synsätt där grupper och strukturer
sätts framför den enskilda människan.
När de så kallade liberalerna sviker kommer vi unga kristdemokrater att
i varje läge tro på, och stå upp för en politik som utgår ifrån, just
människan. Det är den enda rätta utgångspunkten att ha.”

Mediaträffar i urval:
•
Debattartikel i Liv & Rätt (2013-04-03): ”Talet om ’vithet’ fördummar debatten”
•
Debattartikel på Newsmill (2011-08-10): ”Kvoteringsivraren Sabuni är socialist i en borgerlig regeringen”
•
Debattartikel på SvD Brännpunkt (2011-09-22): ”Tvingande genusprojekt kan aldrig bygga jämställdhet”
•
Intervju i Folkbladet (2011-09-24): ”Kritiserar Umeås jämställdhet”
•
Ledare i Sundsvalls Tidning (2011-09-26): ”Vem lyssnar på en inkvoterad?”

