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Vores kamp er både i dag, i morgen 

og i fremtiden 

100 mennesker ejer det samme som de 

1.790.000 fattigste mennesker i Danmark, og 

otte mænd ejer det samme som de 3,6 mia. 

fattigste mennesker i verden. Det er 

fuldstændigt katastrofalt og viser, at lige 

meget hvor meget højrefløjen prøver at 

retfærdiggøre det kapitalistiske system, så 

skaber det enormt store uretfærdigheder. På 

venstrefløjen har vi en stor udfordring foran 

os med både at kæmpe imod højrefløjens 

usolidariske og fremmedfjendske politik alt 

imens, at vi også holder fokus på de helt store linjer og uretfærdigheder med ulighed, 

mangel på ligestilling og klimaforandringer. Det er ungdommens opgave at forandre 

verden, fordi det er os, der skal leve i den i fremtiden. 

 

Jeg stiller op som Landssekretær, fordi jeg tror på, at det er SFU, der kan skabe 

forandringer! 

  
Verden redder ikke sig selv 

I SFU sidder vi ikke bare på vores hænder og venter på forandringer, men vi kæmper 

for dem i dag. Aktivismen ligger dybt i SFU’s DNA, og det er lige præcis det, der gør 

SFU til noget særligt. Når vi laver kampagner og går på, viser vi, at når vi står sammen 

kan vi faktisk forandre verden og folks liv. Vi er klar over, at forandringerne ikke 

kommer af sig selv inde fra Christiansborg, men at det kræver, at vi står sammen og 

kæmper for alt det, som vi tror på. SFU er og skal være den progressive venstrefløj, der 

står forrest i kampen for et bedre samfund. 

 

  
  



  
Alle kræfter tæller med 

I vores kamp for røde, grønne og feministiske forandringer i samfundet tæller alle 

kræfter. Når alle kæmper med, og når vi står sammen, så har SFU en stor 

gennemslagskraft, og det skal vi dyrke. Organisationen skal være strømlinet og 

gennemsigtig, så vores aktivistiske kamp er nem for alle SFU’ere at kæmpe. Vejen til 

handling skal være kort samtidig med, at vi sikrer gode, præcise og retfærdige 

arbejdsgange. Det skal være nemt at få indflydelse og blive hørt - både som nyt og 

gammelt medlem. I kampen for et bedre samfund er det også helt centralt for SFU, at 

vores medlemmer uddannes både i det organisatoriske arbejde, politiske argumenter og 

som stærke debattører.  

  
Om mig 

Siden 2017 har jeg læst Statskundskab på Københavns Universitet. Oprindeligt 

kommer jeg fra Århus, hvor jeg var aktiv i SFU Århus fra 2014 indtil 2016, hvor jeg tog 

på højskole og senere flyttede til København, hvor jeg i dag bor med min kæreste i 

Københavns nordvestkvarter.  

 

Da jeg meldte mig ind i SFU gik jeg i 1.G på Aarhus Katedralskole, og jeg blev særligt 

fascineret af den skattelykampagne, som man lavede dengang. Det viste mig virkelig, 

at man kan rejse en dagsorden og kæmpe mod det uretfærdige samfund, som jeg blev 

mere og mere forarget over. Jeg har altid haft et enormt drive og en lyst til at tage 

ansvar, og det har SFU virkelig givet mig mulighed for at udleve. Først som lokal 

næstformand i Århus, og senere blandt andet i valgkampsgrupper og SFU’s landsledelse 

og forretningsudvalg. Det drive har jeg stadig, og derfor håber jeg at blive valgt som 

Landssekretær for SFU. Den socialistiske og feministiske kamp vinder ikke sig selv, 

men det gør vi i fællesskab! 

 

Med håb om tillid 

Emma Sjørvad 

tlf.: 40 57 20 61 

mail: es@sfu.dk  


