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OPSTILLING TIL 
LANDSSEKRETÆR 
Esther Elmegaard Bæk, 23 år 
Født i Silkeborg, bosat på Frederiksberg 
 
Når jeg ønsker at fortsætte som landssekretær for SFU, er det fordi, jeg ser et 
mulighedsrum for at gøre en forskel i Danmark, Verden og for SFU – den organisation, jeg 
hver dag brænder for.  

Når jeg skriver, jeg mener der er et mulighedsrum for at gøre en forskel for Danmark og 
Verden, er det fordi jeg ser en verden, der på mange områder er på vej ud af det forkerte 
spor – og her mener jeg, vi skal bruge vores stemme til at råbe op.  

Jeg ønsker et samfund med mindre ulighed. Men når rapporter år efter år fortæller os at 
uligheden på verdensplan og i Danmark er stigende, bekræfter det mig kun i, at der er brug 
for vores stemme. Jeg ønsker ikke at leve i et samfund, hvor verdens 1% rigeste tjener 82% 
af den rigdom, der sidste år blev skabt. Jeg ønsker et samfund, hvor alle mennesker har de 
samme muligheder; uanset om man er født i Hasseris eller Hellerup; eller om man hedder 
Mie, Morten eller Muhammed. 

Jeg ønsker et samfund, hvor vi ikke hver dag hører nye dommedagsprofetier om klodens 
undergang. Vi skal have fart på den grønne omstilling, og det kan kun gå for langsomt. 
Vores klode kan ikke holde til den måde vi behandler den på, og hvis vi ikke handler i 
fællesskab nu, er der ikke en klode til vores børn og børnebørn. 

Jeg ønsker et samfund, hvor kønnene er ligestillede, og hvor der er plads til at være, den 
man er. Vi hører ofte i den offentlige debat, at vi ikke har nogen ligestillingsproblemer, men 
den køber jeg ikke. Vi har et fortsat løngab mellem mænd og kvinder, der kun mindskes i 
slowmotion. #Metoo-bevægelsen har vist at seksualisering, overgreb og seksuelle 
krænkelser eksisterer i vid udstrækning; og hvis man ikke er en ciskønnet og/eller 
heteroseksuel bliver man alt for ofte mødt med diskrimination, og uden muligheden for at 
være den, man ønsker at være. Det er ikke godt nok, og derfor er der fortsat brug for vores 
feminisme.  

Der er kort sagt en masse at kæmpe for! 

Det kommende år er der også rigeligt med muligheder for det. Inden for det næste halvandet 
år, skal vi nemlig både have Skolevalg, et folketingsvalg, et europaparlamentsvalg og meget, 
meget mere. Det skal vi være klar til.  
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Til sidste skolevalg i 2017 fik vi et udmærket resultat med 5,2% af de afgivne stemmer, men 
jeg er fuldstændig overbevist om, at vi kan gøre det meget bedre. Derfor skal vi allerede nu i 
gang med planlægningen, og sikre at SFU’ere landet over er klar til at tage debatter og give 
den gas, når vi næste år skal sikre SF og SFU et endnu bedre resultat.  

Vi skal også, allerede nu, forberede os på en folketingsvalgkamp og europaparlamentsvalget 
i 2019. Med det politiske klima i dagens Danmark, kan vi mere eller mindre risikere, at der 
bliver udskrevet folketingsvalg i morgen. Det eneste vi ved med sikkerhed, er at 
folketingsvalget senest skal udskrives til sommeren 2019. Vi skal ligeledes forberede os på 
europaparlamentsvalget, og jeg glæder mig meget til, at SFU skal vælge spidskandidat på 
landsmødet og følge valgkampen frem mod maj næste år.  

Der er altså nok at tage fat på, og masser at gøre. Det er vigtigt for mig, at SFU er og 
forbliver det ungdomsparti, der kommer med seriøse svar på de svære spørgsmål, og ikke 
fortaber os i floskler og polemik. Vi skal være det ungdomsparti på venstrefløjen man kigger 
mod, når man ønsker at se løsninger.  

Jeg håber inderligt I vil give mig jeres tillid, så vi sammen kan arbejde for et stærkere SFU 
og et bedre Danmark.  

Med håb om tillid 

Esther Elmegaard Bæk 

52 73 11 58 // esther@sfu.dk 

 

  

 


