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I det kommende år kommer vi ikke til at mangle noget at kæmpe for. Det er som om, at 
højrefløjen med erhvervslivet i baglommen har fået et samlebånd, der producerer asocial og 
ulighedsskabende politik i lange baner. Det påvirker både os selv og alle dem omkring os, og 
det er ikke rart. Det tryk der kommer fra højrefløjen og erhvervslivets blanke 
kontorbygninger kræver et modtryk. Problemer har vi nok af i forvejen, så turen mod 
kanten skal ikke have lov til at fortsætte. 

Midt i alt forfærdeligheden er der dog et håb, der betyder en del for mig: SFU er en 
organisation, der lige nu er i rivende udvikling. Vi bliver flere medlemmer, døde afdelinger 
genopstår og i løbet kommunal- og regionalvalgkampen kunne man se, at SFU er en 
bomstærk kampagneorganisation. 

Der er grobund for, at vi kan skabe forandring. Gratis psykologhjælp til unge er 
efterhånden ved at være en gammel traver, men det ændre ikke på, at det er et solidt og 
vigtigt aftryk; det er en kæmpe sejr for SFU, og det er et sted, hvor vi virkelig har været 
med til at forandre samfundet. Det er den slags aftryk, jeg håber, at SFU kan sætte mange 
flere i den kommende tid. Nej, det kommer ikke af sig selv, og det kræver, at vi lægger os i 
selen og arbejder hårdt for det, men hvis vi vil, kan vi forandre samfundet. 

ALLES BIDRAG SKAL MED 
Selvom vi generelt gør det rigtig godt i SFU, så er vi ikke i mål endnu. Vi har både 
skolevalg, folketingsvalg og europaparlamentsvalg i horisonten, og imellem alt 
valgkampsforberedelse skal vi også huske at se til SFU’s daglige aktiviteter og kampagner. 
Jeg tror oprigtigt på, at SFU kan klare både valg og hverdag - og jeg tror på at vi kan gøre 
det godt.  

Ligesom forandringen kommer de fede kampagner og de gode valg ikke af sig selv. Vi skal 
knokle for det. Der er mange gode folk i SFU, der kan og vil, så landsorganisationens 
opgave bliver at gøre det muligt for alle at bidrage til SFU. Det skal være nemt at finde den 
hjælp man skal bruge for at sætte gang i ting, om det så er en regnskabsskabelon, et oplæg 
eller en kampagnehåndbog. 

Vi skal blive endnu bedre til gribe de nye kræfter, der kommer til vores organisation. Nogle 
gange kommer vi til at køre fast i lange procedure og minde lidt for meget om en akademisk 
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kaffeklub. Det er sådan nogle barriere, vi skal arbejde på at nedbryde, så alle kan få lov at 
være med i kampen for en bedre verden.  

SFU’s økonomi har det godt, og får det stadig bedre. Sådan skal det blive ved med at være. I 
det kommende år skal vi derfor fortsat passe på pengene og bygge videre på den bund, der 
ligger nu. 

KORT OM MIG 
Jeg har været medlem af SFU siden 2012, og jeg tvivler på, at jeg kan finde en organisation, 
hvor jeg ville finde mig bedre tilpas; et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor man 
kan være med til at skabe forandring, mens man har det sjovt. 

Det er efterhånden ved at være noget tid siden jeg startede i SFU og jeg har været vidt 
omkring. Men jeg er ikke færdig endnu. Jeg føler stadig, at jeg har noget, jeg kan give til 
SFU, og derfor genopstiller jeg som landskasserer. 

Alle de bedste hilsner, 
Victor 


