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ANDERS FUNCH ENGELSTAD 
Afdeling: SFU Fyn 

Meldt ind i SFU i år: 2016 

Alder: 19  

Beskæftigelse uden for SFU: 
Kommunalbestyrelsesmedlem og 
lærervikar 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg kan bidrage med erfaring fra 
byrådsarbejdet, samt arbejde i 
storkreds SF Fyn, hvor jeg er 
næstformand. Jeg anser mig selv, som 
værende en stærk og engareret 
formidler, hvorfor jeg ser mig selv 
som en oplagt kandidat til at agere 
bindeled mellem SFU og de lokale SF 
partiforeninger. Desuden stillede jeg 
op til det seneste regionsrådsvalg i 
Region Syddanmark, hvor sundheds- 
og miljømæssig politik fyldte en del, 
hvorfor jeg har en relativt bred 
politik erfaring ift. min korte tid i 
politik.  

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

SFU Fyns lokale partiforeninger er utroligt stærkt organiserede og de fortjener absolut et 
direkte bindeled mellem dem og landsledelsen, for at hjælpe dem med at maksimere deres i 
forvejen store indflydelse i det lokalpolitiske billede.   

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Jeg brænder for psykiatrien og kulturen. Kampagnen #HuskHovedet var en af 
hovedåragerne til at jeg meldte mig ind i SFU. Ikke blot skal vi fortsat kæmpe for at få 
gennemført gratis psykologhjælp i alle landets kommuner, men vi skal smede mens jernet er 
varmt og forsøge at styrke vores samlede sundhedssektor både lokalt og nationalt. 

Frie ord: 

I sommers afsluttede jeg STX på Nordfyns Gymnasium, hvor jeg gik på en samfundsfaglig 
linje. På gymnasiet udsprang min interesse for politik, og det førte til at jeg indmeldte mig i 
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SFU. Jeg har nu sabbatår, som jeg bruger på politisk arbejde, samt små jobs lærervikar, 
lagerarbejder og butiksassistent. Dette er tre vidt forskellige arbejdsmiljøer, som virkelig 
har givet mig en sund ballast af erfaringer. Jeg er en kæmpe OB-fan og kan prale af at have 
besøgt samtlige Superliga stadions. Derudover er jeg selv en ganske habil fodboldspiller. 

Kapitalismen skal tøjles!  
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ANNA OCKELMANN 
Afdeling: Nørrebro 

Meldt ind i SFU i år: 2015 

Alder: 18 

Beskæftigelse uden for SFU: 2.g STX 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Uddannelsespolitik er et politisk 
emne, som jeg finder meget 
interessant. Jeg har tidligere arbejdet 
for organisationen Danske 
Skoleelever. Her lærte jeg at uvikle 
og holde kurser og oplæg omkring 
elevdemokrati og grundskolepolitik, 
samt at strukturere og arrangere 
arrangemneter i vores regioner. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg synes, det er rigtig vigtigt at være aktiv i min afdeling, fordi det er der, man kan mærke 
forandringerne, ikke kun de lokalpolitiske beslutninger, men også det stærke fællesskab 
som er i SFU, og på den måde vores medlemmer hele tiden bliver dygtigere til at skabe- og  
komme frem med holdninger. Af samme grund sidder jeg også i SFU Københavns 
bestyrelse, for det er et af de steder, hvor man kan mærke forandringerne. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

SFU skal altid forholde sig kritisk overfor magthaverne og kapitalismen. For det er os, der 
kan ændre på verden, og vi gør det også. Hver gang vi går på gaden med bannere og seje 
aktioner, så tror jeg, vi får ændret en lille smule hos de forbipaserendes opfattelse af 
samfundet. 

SFU har nogle helt vildt dygtige debattører, som ikke kun er vanvittigt dygtige retorisk, 
men som også er folk, der ved rigtig meget om mange forskellige politiske emner. Denne 
store viden skyldes i høj grad, at vi er dygtige til at skole vores medlemmer i alt fra 
feminisme til klima og miljø. Og vores viden bliver ikke kun brugt i debatter, men også på 
vores arbejde, uddannelse og i vores sociale relationer. 

SFU kan noget helt specielt. Vi er en indkluderende organisation, som rummer mange 
forskellige mennesker. For mange mennesker tror jeg, at SFU er et fristed. Dette er virkelig 
noget, vi skal fortsætte med at være. 
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Frie ord: 

Da jeg meldte mig ind i SFU, var det fordi, jeg troede på, at kunne gøre en forskel. Jeg 
syntes, det var forkasteligt, hvordan vi behandlede klima, miljø og vores fattige. Det synes 
jeg sådan set stadig, men nu er der nogle mennesker omkring mig, der deler mine holdninger 
og kæmper den samme kamp for et rødere og grønnere Danmark. Selv når vi ikke har 
medvind, har vi en gejst, der betyder alt for vores organisation. 

Med håb om valg, 

Anna Ockelmann   
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ASK JUNCKER HARSLØF 
Afdeling: SFU Amager 

Meldt ind i SFU i år: 2007 

Alder: 24 

Beskæftigelse uden for SFU: Studerende 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med til 
SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har siddet to år i ledelsen som 
distriktssekretær for SFU København. Det 
seneste også som medlem af 
forretningsudvalget. Disse to år der har 
givet mig massere af indsigt i hvordan 
SFU er opbygget, hvad der forventes af en 
ledelse og hvordan man får ting gjort til 
virkelighed. Jeg håber megt på både at 
kunne bygge ovenpå den viden, men også 
på at kunne give den videre til nye 
medlememr af ledelsen. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

For mig ligger hjertet af SFU i det lokale arbejde. Jeg synes at man som ledelsesperson skal 
være den lim der holder organisationen sammen. Jeg  vil derfor blive ved med at lægge 
frivillige timer i mit distrikt og alle de mennesker der, som jeg er blevet svært afhængige af. 
Men jeg håber også at få lov til at være en del af SFU's udvalg. Især klimaet ligger mit 
hjerte nært, og jeg håber derfor også at kunne fortsætte i SFU's Klima og miljø udvalg, og 
kæmpe for et grønnere danmark. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Jeg blev aktiv i SFU fordi VK regeringen begyndte at føre en asyl- og integrationspolitik, 
hvor man gjorde tydelig forskel på mennesker. Min vision er at SFU skal være førstevalget 
for unge, der ikke accepterer at tale om første- og andenrangsmennesker. 

Der er for mig ingen tvivl om, at den største trussel verden står over for i dag, er 
klimaforandringerne. SFU skal føre den grønne kamp og skabe opmærksomhed omkring 
hvordan oversvømmelser, varme og tørke altid rammer verdens fattigste. 

Organisatorisk har vi også problemstillinger. Det er fantastisk at vi har fået ny hjemmeside 
og en facebookside til debat, men SFU er på mange områder stadig et organisatorisk kaos. 
Vi skal gentænke hvordan vi tager imod nye medlemmer, hvordan vi kommunikerer om 
aktiviteter og gentænke menige medlemmers adgang til officielle dokumenter. 
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Frie ord: 

Vi har alle forskellige baggrunde for hvorfor vi er medlemmer af SFU. Jeg synes at det er 
enormt vigtigt at vide hvorfor folk er der hvor de er. Derfor har jeg skrevet kort om hvorfor 
jeg blev aktiv i SFU. 

Som 14 årig gik det op for mig, at jeg ville blive aktiv i politik. I min opvækst på 
Christianshavn, så jeg dagligt drankere, hjemløse, misbrugere og andre skæveksistenser leve 
i ensomhed på torvet uden for fællesskabet. Dette gjorde de indtil livet en gang imellem blev 
for stort for dem, og de måtte køres væk i ambulance. Som lille fyldte de meget i bybilledet, 
men mens hele København blev rigere, og torvet i dag overtages af caffe-latte-drankere som 
jeg selv, så bliver der ikke gjort meget for de christianshavnske skæveksistenser, som stadig 
lever og dør alene på tovet. Derfor engagerede jeg mig i SF og i SFU. For mig er vi ikke i 
mål før folk med psykiske problemer ikke forvises til gaden, men kan få hjælp og tg over 
hovedet. 
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ASTRID CARØE 
Afdeling: SFU Amager 

Meldt ind i SFU i år: 2010 

Alder: 23 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Statskundskabsstuderende 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Det sidste år har jeg siddet i 
forretningsudvalget og internationalt 
udvalg, og planlagt Politisk Festival 
og SFU's indsats på folkemøde. 
Tidligere har jeg også planlagt 
skolevalget, været byrådskandidat og 
hjulpet med planlægningen af FTV 
2015. Jeg har både været 
kontaktperson og distriktsekretær, og 
ved især hvordan det er at komme fra 
en lille afdeling og hvilke udfordringer det kan give. Sidst men ikke mindst har jeg været 
OK'er i 14-15, og kender derfor til de mange forskellige afdelinger. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg er god til at planlægge, koordinere og at få det hele til at gå op. Den evne har jeg brugt 
meget i SFU og vil fortsat gøre det. Jeg vil fortsætte med mit internationale arbejde, både 
projekterne rundt omkring i verden, men også med at udbrede viden om SFU's 
internationale engagement. Desuden glæder jeg mig til at være med til planlægning af 
Europaparlamentsvalg og Folketingsvalg, og sikre at alle SFU'ere er klar. Det næste år står 
nemlig i valgkampens tegn, og vi skal være godt forberedt! 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

SFU skal være dem, som kæmper for at alle mennesker har mulighed for at udleve de 
drømme de har - uanset hvor de kommer fra. Sådan som jeg ser det, kræver det en generel 
mindskning af uligheden i samfundet, et stabilt og velfungerende uddannelsessystem uden 
brugerbetaling, ligestilling mellem mænd og kvinder og at vi passer på vores klima og miljø, 
så generationerne i fremtiden får samme muligheder. Desuden skal vi kæmpe for at ingen 
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mennesker bliver syge af at uddanne sig eller være i kontanthjælpsystemet. Dem der bliver 
syge skal have hurtig og god hjælp. 

SFU skal stadig være Danmarks aktivistiske ungdomsparti, og vi skal blive bedre til at 
skole folk i netop det. Desuden skal vi altid arbejde på at have Danmarks bedste 
ungdomsdebattører. Det gør vi ved hardcore debatskoling. Sidst men ikke mindst skal vi 
fortsat arbejde med vores feministiske profil, både eksternt og internt, ved at afholde endnu 
flere debatmøder, formøder, workshops og oplæg. 

Frie ord: 

Jeg ved ikke hvad jeg ville være uden SFU. Det er her jeg har lært mest om verdenen og mig 
selv. Det er her jeg har drukket aller flest øl og fundet rigtigt mange af mine bedste venner. 
For SFU er ikke kun politik, det er et fællesskab, og derfor er det vigtigt at vi også har det 
for øje. I vores fællesskab skal der være plads til alle og ingen skal føle sig utrygge. SFU er 
heldigvis langt hen ad vejen et meget trygt rum, men vi skal ikke se os blinde på eventuelle 
problemer. Det sidste år har stået i feminismens tegn - både for SFU og mig selv. Jeg har 
fået æren af at være med på feministisk selvforsvarskursus i Norge og nu skal det jeg har 
lært bredes ud i organisationen. Det glæder jeg mig til. Det næste år skal vi fortsætte vores 
feministiske udvikling, men også have for øje at der er valg på vej. Jeg glæder mig til at stå 
forrest i valgkampsforberedelserne og kæmpe for at flere SFU'ere bliver valgt.  

Jeg glæder mig til at snakke med dig på landsmødet - vi ses!   
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CHRISTIAN BAK 
Afdeling: SFU Østerbro 

Meldt ind i SFU i år: 2014 

Alder: 20 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Pædagogmedhjælper 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har altid fokuseret meget på 
aktivisme og nye måder at udvikle det 
på. Aktivisme er det, der for mig gør 
det sjovt at være lokalaktiv, og det, 
der gør, at det betyder noget, at vi er 
her. Derudover synes jeg, at jeg har 
gjort en forskel for at rykke SFU i en 
mere feministisk retning særligt 
internt, og det arbejde håber jeg 
fortsætter. Mine erfaringer rækker 
lige fra lokalaktiv til 
organisationskonsulent og jeg håber forsat at kunne sætte mit præg på landsledelsen. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Først og fremmest vil jeg som ledelsesmedlem fortsat være en kritisk stemme. Jeg vil sørge 
for, at SFU nærmer sig venstrefløjen og ikke socialdemokraterne. Derudover er aktivisme 
det, som SFU kan og skal blive ved med. Det gælder både, når vi udmønter nationale 
kampagner, men jeg vil naturligvis deltage i demonstrationer og aktioner imod 
kapitalismens tyranni lokalt. 

Derudover bidrager jeg med både organisatorisk og ideologisk viden, og vil med glæde tage 
ud i landet og hjælpe lokalafdelingerne. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

EN FEMINISTISK ORGANISATION 

SFU skal være et frirum for alle mennesker. Stedet, hvor man kan komme og føle, at man 
høre til og ikke skal forholde sig til hvordan resten af samfundet ser på en, i hvert fald for 
en stund. Det er sådan, jeg altid har oplevet SFU, men jeg ved, at der er lang vej igen før at 
alle føler det sådan. Derfor der det bydende nødvendigt, at vi fortsætter arbejdet med at 
indføre feministisk praksis. Alle fortjener nemlig at føle sig hjemme i SFU.  
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EN REVOLUTIONÆR ORGANISATION 

SFU skal blive en mere revolutionær organisation. Vi skal turde udfordre det bestående 
samfund og og ikke bare foreslå hvilke paragraffer, man kan ændre i regeringens lovpakker. 
Politisk skal vi have større fokus på international solidaritet, da kapitalismen er global og vi 
ikke kan vinde kampen alene. Vi skal leve op til at være Danmarks aktivistiske ungdom, og 
kæmpe imod alle former for undertrykkelse, hvad end det er kapitalismen, staten, racismen, 
patriarkatet eller andet, der står bag. 

Frie ord: 

SFU kan så ufatteligt meget. Vi kan rykke hele debatten og sikre at røde og unge forslag 
bliver til virkelighed. Desværre er vi ikke gode nok til det i dag.  

Jeg vil arbejde for, at SFU bliver bedre til at provokere og skabe shitstorms, hvor hele 
borgerskabet går på røven i forargelse, og hvor unge venstreorienterede pludselig får øjnene 
op for os. Jeg håber, at SFU på sigt tør begive sig ud i aktivisme, der er på kant med loven, 
og at landsorganisationen billiger det med at tage sig af bøderne, der måtte falde, da det jo 
er i en god sags tjeneste. 

Vi er unge. Og når regeringen fjerner studienævnene eller begår lovindgreb i de offentlige 
forhandlinger, er det hele vores fremtid, det handler om. Og så må man godt blive vred. Så 
nytter det ikke noget, pænt at sige at man er uenig.  

Jeg vil kæmpe for et mere rebelsk SFU.  

 

Med håb om valg, 

Christian Bak 
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CLAUDIA SIMONI 
Afdeling: Aalborg 

Meldt ind i SFU i år: 2016 

Alder: 23 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Studerende 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Før min tid i SFU, har jeg brugt 
meget af min fritid på kulturarbejde i 
Vejle. Jeg har bl.a. været med til at 
starte et ungehus. Derudover har jeg 
arrangeret kulturarrangementer i 
Vejle.  Jeg har tidligere været 
lærervikar på en udsat folkeskole. I 
SFU har jeg været distriktsekretær 
for Trekanten. Jeg har siddet i 
Skolingsuddvalget det sidste år, hvor 
mit primære fokus har været på 
lokale ledere og på regionale træf. 
Disse kombinerede erfaringer vil jeg 
bringe med i landsledelsen. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i 
SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg er lokal aktiv og lokalt vil jeg arbejde på at få en stærkere SFU´Aalborg afdeling, få 
flere medlemmer og være med til at udvikle de kræfter vi har. Jeg håber senere at blive 
genvalgt til skolingsudvalget, hvor jeg har siddet det sidste år. I skolingsarbejdet har jeg 
primært arbejdet med lokale leder programmet og med regionale træf.  Dette håber jeg at 
kunne forsætte med. 

I ledelsen vil jeg være med til at favne bredt. Både når man taler uddannelesmæssigt, 
geografisk og aldersmæssigt. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Skolingsarbejdet i SFU er noget der forsat skal være meget fokus på. SFU kan kun udvikle 
sig med dygtige og aktive medlemmer. Det er det der er så vigtigt for SFU´s fremtid. Derfor 
har jeg brugt mange krafter det sidst år på at arrangere lokale leder programmet og 
regionale træf.  Jeg syntes der skal mere fokus på de regionale træf. 
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I SFU skal vi kæmpe mod alle de nedskæringer der vil komme. Det er vigtigt at vi kæmper 
imod ideen om at de rige skal have mere, mens alle andre bare skal vente.  Det kan ikke 
passe at de rige får skatteletelser imens der skal spares.  

Folkeskolen skal være mulighedernes folkeskole. Som lærervikar har jeg oplevet en 
folkekskole på sammenbrudets rend. Lærer der løber benene af sig eller mod 
bureaukratiske murer. Elever der har alvorligt brug for hjælp og får deres fremtidsdrømme 
knust og specialklasseelever, der tvinges ind i folkeskolen i ensretningens navn. Nej til 
nedskæringer - ja til lige muligheder! 

Frie ord: 

Jeg stiller op til ledelsen, fordi jeg tror på at SFU er vejen frem til et bedre Danmark. Jeg 
har mødt så mange unge igennem SFU der er fyldt med drivkraft. En drivkraft som brænder 
for at forandre vores samfund til det bedre. Min drivkraft er kun blevet større af den sociale 
ulighed, jeg har mødt i folkeskolen. Både som elev og vikar.  Intet barn skal være mindre 
værd end sin sidekammerat.  

Min drivkraft vil jeg tage med ind i SFU´s landsledelse, hvis jeg bliver valgt. 

Vi skal gøre Danmark til et rødere og grønnere sted. 

Rød Front! 

Claudia Simoni 

5325-3750  
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EMILIE ESMANN ANDERSEN 
Afdeling: Frederiksberg 

Meldt ind i SFU i år: 2014 

Alder: 19 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Højskoleelev 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Gennem de sidste år har jeg været 
lidt omkring i det SFU'ske, når det 
kommer til tillidsposter. Jeg har haft 
poster i to afdelinger og et distrikt, 
som kontaktperson i Gladsaxe, 
distriktssekretær i Nordkøbenhavn 
og nu bestyrelsesmedlem på 
Frederiksberg. Erfaringen fra disse 
forskellige steder har givet mig en 
stærk fornemmelse for hvad der kan 
være brug for i forskellige typer 
afdelinger. Jeg har både holdt møder 
med 3 og 30 deltagere og lært hvilke 
styrker der kan være i begge dele. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Det er selvfølgelig enormt vigtigt, at man som ledelsesmedlem er aktiv lokalt der, hvor man 
bor. Men for mig har det også stor betydning, at ledelsesmedlemmer kommer rundt til 
forskellige steder i landet, både for at hjælpe de afdelinger, der har brug for det, og for at 
skabe størst muligt kendskab til hele SFU. Det binder os tættere sammen og giver os et 
bedre udgangspunkt for at skabe forandring. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

For mig er det meget vigtigt, at landsledelsen ikke er en lukket klub. Derfor er det helt 
essentielt, at landsledelsen arbejde bliver udbredt mest muligt til alle, der har interesse i 
det. Det betyder både, at det skal være nemt at deltage i det arbejde og de aktiviteter, man 
interesserer sig for, og at det skal være let gennemskueligt at finde ud af, hvad andre 
arbejder med. Dette betyder blandt andet, at ledelsens referater skal lægges ud, så det bliver 
tilgengængeligt for medlemmerne. 
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 Et af de politiske områder, der interesserer mig mest, er feminismen, og jeg ser god grund 
til at fokusere på dette både internt og eksternt. Jeg synes det er vigtigt, at vi brander os på 
feminisme udadtil, da det er noget der er meget oppe i tiden, og som virkelig kan trække 
medlemmer til. Men vi skal også huske at tænke over hvordan vi selv dyrker et rart og trygt 
miljø, hvor ingen føler sig begrænset. 

Frie ord: 

I øjeblikket tilbringer jeg det meste af min tid mellem markerne i Østjylland, hvor jeg nyder 
højskolelivet. Men selvom jeg har det godt her, er jeg begyndt at få en del SFU-abstinenser. 
Derfor glæder jeg mig helt vildt meget til at vende tilbage til den aktivistiske hverdag, og 
jeg håber at I vil give mig chancen for også at sætte mit præg på ledelsen. 

Mit hjerte brænder for det socialistiske, feministiske og bæredygtige samfund, og i SFU får 
jeg håb for, at det en dag bliver til virkelighed. 

Udover SFU er jeg ret glad for brætspil, absurde mængder te og at danse hele natten. Har 
du lyst til at snakke mere om mine idéer for LL, kan du jo invitere mig til en snak over en af 
de aktiviteter. 
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EMMA SJØRVAD 
Afdeling: København 

Meldt ind i SFU i år: 2013 

Alder: 22 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Studerende på statskundskab 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg kommer med en masse erfaring 
både lokalt og nationalt i SFU-
sammenhæng. Jeg har både været 
aktiv og siddet i bestyrelsen i Århus 
og KBH, hvilket helt naturligt giver 
erfaring med, hvordan man får en 
afdeling til at køre til hverdag, men i 
det seneste år også med et valg, der 
skulle vindes. 

Jeg har i det seneste år fået ny 
erfaring med, hvilke udfordringer 
SFU har på nationalt plan efter et år 
i forretningsudvalget, så jeg både lokalt og nationalt har en stærk organisatorisk sans. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Mit primære fokus på det kommende år vil være på, at vi skal føre en vanvittigt fed 
Folketingsvalgkamp, som kræver en masse forarbejde. Dette er både på nationalt plan, men 
også især med valgkampen på Sjælland for vores seje SFU-kandidat. Med valgkampen, så 
vil jeg helt naturligt have meget lokalt fokus på Sjælland og med de lokalafdelinger, som 
har brug for hjælp i forbindelse med planlægningen af valgkampen. Derudover håber jeg at 
kunne blive genvalgt til forretningsudvalget. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Vi skal politisk turde mere. Vi skal ikke bare altid være dem, der forsvarer alt det, som 
højrefløjen angriber, for så får de lov til at sætte rammerne. I vores kamp for en bedre og 
mere solidarisk verden, så skal vi kritisere de strukturer i vores samfund, der ødelægger 
menneskers liv - og vi skal give et alternativ. Derfor må SFU's kommunikation aldrig 
begrænse sig til et forsvar for det eksisterende, men altid emme af kritik og forandring. Når 
højrefløjen bliver forargede, så har vi gjort det rigtigt! Og det skal vi føre ud i vores 
valgkamp. 
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Organisatorisk skal SFU være en organisation, der ikke lader sig hænge i "det-plejer-vi-
altså-at-gøre", men vi skal altid turde forandre os og vores organisation. Vi skal se indad og 
overveje, om de ting, som vi gør, kunne gøres federe. Derfor skal der være plads til nye idéer 
og tiltag. Vi er allerede gået i gang med et stærkere, politisk udvalgsarbejde, som kan styrke 
medlemmernes indflydelse og vores politiske arbejde generelt. 

Frie ord: 

SFU er virkelig et helt unikt sted, og man kan helt glemme det, fordi man bruger så meget 
af sin tid i her. Vi har en virkelig stærk, demokratisk organisation, og når man kommer 
andre steder hen (også til SF, blink blink), så går det op for mig, hvor tryg og god en kultur 
vi har. Vi kan altid blive bedre, og vi kan altid udvikle os, men vi skal også huske at rose os 
selv 

Når vi laver valgkamp, så er det helt vildt at se, hvor meget SFU kan rykke. Vi har gejsten 
og troen på, at vi kan forandre, og vi har de rigtige idéer. Når vi får valg SFU'ere rundt 
omkring i landet til byråd, regioner og Folketinget, så gør vi Danmark mere solidarisk og 
rødt.  

Vi skal dog aldrig glemme også at gøre verden til et bedre sted. Vores socialistiske og 
feministiske kamp gælder alle mennesker i hele verden, og vi må ikke glemme, hvor vigtig 
vores solidaritet med alle undertrykte grupper i verden er. Vi kan ændre verden, når vi er 
systemkritiske og lægger pres på magthaverne. 

Med håb om valg  
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EMMA THORUP JACOBSEN 
Afdeling: Århus 

Meldt ind i SFU i år: 2015 

Alder: 21 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Studerer kristendom, kultur og 
kommunikation 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Inden jeg blev aktiv i SFU Århus sad 
jeg som lokalformand i SFU Herning. 
Her var jeg med til at starte 
afdelingen op igen, efter den havde 
været passiv i lang tid. Her lærte jeg 
hvordan det var at stå i spidsen for en 
lille nyopstartet afdeling, i en del af 
landet hvor SF og SFU normalt ikke 
har særlig stor tilslutning. Derudover 
har jeg deltaget i både SFU´s udvidet 
lederkursus, og SFU´s 
debattørkursus. Jeg har været med 
SFU på Folkemødet og i Bruxelles, og 
repræsenteret SFU i paneldebatter. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg ønsker at være med til at kæmpe for en gennemsigtig landsledelse, hvor det er nemt for 
medlemmerne ude i afdelingerne at blive hørt, få indflydelse, og overskue hvad der sker i 
ledelsen. Jeg vil arbejde for at vi får kørt nogle spændende kampagner, og at vi er synlige i 
den offentlige debat. Samtidig vil jeg arbejde for at alle afdelinger, også de små, kommer 
med og bliver hørt, for SFU er mere end bare Århus og København. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

I SFU er vi feminister. Feminisme og kampen imod diskrimination er en af de vigtigste 
politiske mærkesager for mig. Derfor mener jeg det er vigtigt at vi har en klar feministisk 
politik, både internt og eksternt. Det er nemt at læne sig tilbage og sige at vi jo allerede er 
feminister, men vi kan altid gøre det endnu bedre! Derfor vil jeg kæmpe for at SFU skal 
være en rummelig og inkluderende organisation, hvor der er plads til alle, uanset 
forskelligheder. Jeg vil arbejde for en intersektionel feminisme, hvor vi anerkender at 
feminisme ikke blot handler om køn, men også om at ingen må diskrimineres eller 
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forskelsbehandles på baggrund af hverken etnicitet, seksualitet, handicap eller køn. SFU 
skal være et trygt rum for ALLE. Derudover er vi danmarks aktivistiske ungdomsparti. Vi 
skal være synlige, både på de sociale medier og ude i gadebilledet, det vil jeg gerne være 
med til at arbejde for. 

Frie ord: 

Jeg har haft stor glæde af at være SFU´er i de år jeg har været aktiv. Det har udviklet mig 
meget, både personligt og politisk. Nu vil jeg gerne give noget tilbage, til den organisation 
der betyder så meget for mig. Jeg har 3 primære mærkesager. 1: SFU skal forblive en 
rummelig, inkluderende og feministisk organisation, og vi skulle gerne blive endnu bedre til 
det. 2: Alle afdelinger skal "med". Jeg kommer selv fra en lille by i udkantsdanmark 
oprindeligt, og fra min tid som lokalformand i Herning ved jeg hvor vigtigt det er med god 
støtte og sparring til de små afdelinger. Vi skal huske at SFU ikke kun er for storbyen. og 3: 
Vi skal være klare og tydelige i vores kommunikation, såvel internt som eksternt. Vi skal 
være synlige i gadebilledet og den offentlige debat, og sætte hårdt ind på skoling af 
debattører, så vi kan blive den stærkeste ungdomsorganisation. Disse mærkesager vil jeg 
glæde mig til at arbejde for i ledelsen, hvis jeg bliver valgt. Med håb om tillid. 
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ESTHER RØRBÆK 
Afdeling: SFU Århus 

Meldt ind i SFU i år: SFU Århus 

Alder: 18 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Pædagogisk assistent-elev 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har en masse organisatorisk 
erfaring fra både mit lokale 
engagement i Århus, hvor jeg har 
lavet alskens arbejde og været både 
organisatorisk næstformand og 
formand for distriktet. Nationalt har 
jeg siddet i en række udvalg, hvor jeg 
bla. har været med til at arrangere 
træf, planlægge kampagner, skrive til 
Aktivisten, planlægge årets 
landsmøde og meget mere. Desuden 
har jeg gennemført SFUs 
debattøruddannelse og siddet i 
landsledelsen i det forgange år. Kort 
sagt er min rygsæk godt fyldt! 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg ønsker, at SFU stadig skal være det fedeste ungdomsparti at være medlem af, og det 
starter i lokalafdelingerne. Derfor vil jeg stadig gøre mit for, at min afdeling, Århus, bliver 
ved med at være skøn at være aktiv i. Nationalt vil jeg kæmpe for, at SFU markerer sig på 
den faglige dagsorden, at vi fortsat har nogle af de fedeste træf og for, at vi vedtager og 
fører kampagner for fed, rød politik. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

I dagens Danmark bliver flere og flere børn og familier fattige, og folks levegrundlag 
indskrænkes igen og igen – det gælder kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Det er 
ikke rimeligt, og derfor skal SFU kæmpe for, at ingen – hverken børn eller voksne, skal leve 
eller vokse op i fattigdom! 

En kamp, jeg mener, SFU bør tage, er den faglige kamp og kampen for gode vilkår på 
arbejdsmarkedet. I Danmark lønner vi vores offentligt ansatte for lavt – og der er ikke nok 
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respekt for deres fag og faglighed. Her gælder også kampen for respekt for 
erhvervsuddannelserne - vi skal kort sagt kæmpe for et bedre arbejdsmarked! 

SFU er ét af de steder, jeg elsker at være – og den oplevelse under jeg alle – uanset hvem, de 
er, og hvor, de bor! Vi skal i SFU arbejde endnu mere for, at der er plads til alle i vores 
organisation - og der skal fortsat være plads til, at man er SFU’er på mange forskellige 
måder – om man er til lange møder og oplæg, eller man er mere til praktisk aktivisme! 

Frie ord: 

Jeg er vokset op i SFU. Jeg havde min første brandert til en SFU-fest, jeg fik min kæreste i 
SFU, det er her, jeg har fået størstedelen af mine venner – ja, det er her, jeg er blevet 
”voksen”. Men det var også her jeg lærte, at man kan og skal kæmpe – og at når man 
kæmper længe nok, får man noget ud af det. Når jeg er ved at give op på 
verdenssituationen, fordi det hele alligevel er noget lort, tænker jeg på SFU. For SFU er en 
samling mennesker, der ikke bliver hjemme og bare er bange for det hele – vi gør noget, vi 
handler, og vi opnår resultater, når vi kæmper. Jeg vil gøre mit  bedste for, at SFU fortsat er 
et sted, der giver mig kampgejst, når det hele er umuligt – og at det stadig er et sted, man 
kan vokse op. 

Med håb om valg, 

Esther Rørbæk. 
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IDA CHRISTENSEN 
Afdeling: SFU København 

Meldt ind i SFU i år: 2009 

Alder: 23 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Statskundskabsstuderende 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg kan bidrage med organisatorisk 
erfaring. Jeg har siddet i SFU 
Københavns bestyrelse i halvandet år 
og det sidste år som kasserer. Her har 
jeg fået god indsigt i, hvordan en 
afdeling i SFU kan fungere og hvilke 
udfordringer der kan være forbundet 
med det. På nationalt niveau har jeg 
været aktiv ved diverse træf og på 
landsmødet. Derudover har jeg sidste 
år deltaget SFU’s internationale 
arbejde i Marokko, hvor SFU mødtes 
med lokale ungdomsorganisationer for at erfaringsudveksle. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg vil fortsætte som kasserer i SFU København. For det første fordi jeg synes det er sjovt, 
men jeg synes også det er vigtigt, at arbejdet lokalt og nationalt er koblet tæt sammen. 
Derfor synes jeg det er helt naturligt, at jeg fortsætte med at være lokalaktiv, hvis jeg skulle 
blive valgt til ledelsen. Nationalt vil jeg bidrage med de ledelseserfaringer som kasserer og 
være med til at styrke det organisatoriske arbejde i landsledelsen. Jeg vil altid stå til 
rådighed, hvis der er brug for det. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

For mig er den vigtigste politiske kamp i Danmark og i verden, kampen for et mere 
socialistisk samfund. Vi skal kæmpe for at vise, at vejen til en holdbar fremtid er gennem 
konstante nedskæringer på velfærden. At smide generationers hårdt arbejde for at opbygge 
et sikkert, trygt og retfærdigt samfund for alle er simpelthen håbløst. Derfor skal SFU gå 
forrest i kampen for et godt samfund – og ikke kun for de mest ressourcestærke. 

Jeg synes det er vigtigt at SFU er funderet i stærke lokalafdelinger og distrikter. Derfor 
synes jeg også det er vigtigt, at vi arbejder på at gøre det nemmere at være lokalafdeling og 
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lette den administrative byrde f.eks. i forbindelse med overdragelser. Det kan vi gøre ved at 
sætte kontakten mere i system og i højere grad udnytte at vores organisatoriske konsulenter 
har en god kontakt til mange afdelinger. Kort sagt skal vi arbejde videre for at aflaste 
lokalafdelingerne med det administrative arbejde, så de kan fokusere på at fremme god 
politik ude i landet. 

Frie ord: 

Jeg er SFU’er fordi jeg mener den socialistiske og feministiske kamp er mega vigtig, hvis vi 
skal skabe det samfund jeg gerne vil leve i. Jeg tror det rykker noget, når vi stiller os op og 
siger fra over for nedskæringer og seksuelle krænkelser. Kun hvis vi tager kampen har vi 
muligheden for faktisk at ændre noget. Når det er sagt, så er fundamentet for at lykkes med 
politisk arbejde, at der står en stærk organisation bag. Der er ingen tvivl om, at det er i det 
organisatoriske arbejde min stærke side ligger og der er heller ingen tvivl om, at det er 
noget jeg brænder rigtig meget for. Det arbejde vil jeg være stolt over at kunne tage med ind 
i landsledelse, så jeg i højere grad kan være med til at kæmpe den kamp som alle seje 
SFU’ere kæmper hver dag. 

Med håb om valg. 

Ida Christensen 
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JEPPE RIIS 
Afdeling: SFU Vejle  

Meldt ind i SFU i år: 2014 

Alder: 22 år 

Beskæftigelse uden for SFU: Ledig 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har siddet i Landsledelsen som 
distriktssekretær i over 2 år, og har 
derigennem allerede erfaring med det 
arbejde, der foregår i landsledelsen. 
Derudover har jeg været med til at 
arrangere to Syddanmarks samt 
siddet i SFUs 
Kommunikationsudvalg i nu to 
perioder, hvor jeg både har været 
med til at udmønte SFUs 
kommunikationsstrategi, samt gjort 
den til virkelighed. 

Desuden har jeg både været aktiv i 
jobpatruljen og været opstillet til 
kommunalvalget i 2017. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Selvom man sidder i landsledelsen, er det utroligt vigtigt at være stærkt forankret i sin 
lokale afdeling – det vil jeg derfor være. Samtidig vil jeg, så vidt det er muligt, stille mig til 
rådighed for det nationale SFU når vi skal repræsenteres til debatter, holdes oplæg eller 
noget helt tredje. Derudover vil jeg til enhver tid repræsentere SFU på de sociale medier – 
det bliver i stigende grad der, unge mennesker mødes om politik, og her ønsker jeg at være 
med til at få SFU ud over stepperne. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Politisk: SFU skal gå forrest Imod konkurrencesamfundet og regeringens 
nedskæringspolitik. SFU skal tage de studerendes, de fattiges og klimaets parti, nu hvor 
regeringen og socialdemokratiet ikke gør det. Enhver, der lider under den førte politik skal 
føle sig hørt og repræsenterer af SFU. Vi skal gå imod konkurrencesamfundets og 
kapitalismens fremmedgørelse af mennesket, ikke mindst når regeringen fremfører den, men 
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også når oppositionen deltager i den. SFU skal vise solidaritet med ethvert individ, der på 
uretfærdig vis undertrykkes. 

Organisatorisk: SFU er stadig ikke helt kommet ud af starthullerne på de sociale medier – 
det skal vi blive bedre til! Vi skal blive endnu bedre til at mobilisere os selv og hinanden, 
hvor og hvornår vi end ser en politisk kamp tage form. Ikke blot for at bakke hinanden op, 
men også få udbytte af det enorme hvervningspotentiale, der ligger i de sociale medier (og 
for så vidt også de traditionelle medier). 

Frie ord: 

Når jeg ser ud over Danmark og Verden i dag, liver jeg mere og mere vis på, hvorfor der er 
brug for SFU. Når jeg ser unge piger få spiseforstyrrelser og unge drenge tage steroider på 
grund af nogle forskruede skønhedsidealer, når jeg ser studerende i hobetal gå ned med 
stress, så bliver jeg bevidst om, at SFUs kamp mod et sygt konkurrencesamfund er rigtig. 
Når jeg ser offentligt ansatte igen og igen blive nægtet bedre løn, og når pensionsalderen 
igen hæves, så ved jeg at SFUs kamp for arbejderne er den rigtige. Og når jeg ser klimaet 
forværres for hvert år, ved jeg at SFUs grønne kamp er rigtig. 

Og det virker – det ved jeg det gør. Når jeg møder unge mennesker, som er kommet ud af 
deres psykiske problemer pga. den gratis psykologhjælp, som SFU har været med til at 
stille, så ved jeg at vores hårde arbejde faktisk gør en forskel. Derfor vil jeg gerne være med 
til at stå i spidsen for dette arbejde. Derfor håber jeg på din stemme.  
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JOAKIM LINDAHL 
Afdeling: SFU Køge 

Meldt ind i SFU i år: 2016 

Alder: 19 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Lønslave  

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har det seneste års tid siddet i 
Landsledelsen som dissekker for hhv. 
Midtsjælland og Køge Bugt 
distriktet. I den tid har jeg lært 
meget, både om SFU's politik, samt 
hvordan LL er og fungerer. Jeg er 
desuden  relativt ung i LL, og kan 
derfor komme med nogle andre 
nuancer på de ting der skal tages op, 
end mange af de ældre medlemmer 
kan. Jeg har det seneste års tid 
arbejdet meget, både som offentlig og 
privat. De uretfærdigheder jeg har 
set hos lønslaverne, ønsker jeg LL 
fokuserer mere på. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg vil i mit nationale arbejde fokusere meget på lønslavens kamp, for bedre forhold, til 
arbejderne, samt på at LL udvikler ny, og spændende politik,  inden for den feministiske, 
socialistiske og miljøorienterede dagsorden, da disse tre er uadskillelige. Lokalt kommer jeg 
jo fra Køge, hvor jeg fortsat vil arbejde på at vi har en stærk afdeling og et fedt fellesskab. 
Jeg har også en målsætning om, at jeg gerne vil nå ud til mindst halvdelen af SFU's aktive 
lokalafdelinger, hvis jeg bliver valgt. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Solidaritet, frihed, lighed, fællesskab. De ting er for mig, det SFU står for. Det er de 
værdier jeg forbinder med ordet folkesocialist. De værdier er også dem jeg altid vil stå ved, 
både  i landsledelsen og udenfor. Det er de værdier jeg aldrig vil gå på kompromis med. 

Efter at have siddet et års tid som dissekker, har jeg desuden oplevet, at taletiden på vores 
LL-møder hovedsageligt bliver brugt af de LM-valgte, og ikke så meget af 
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distriktssekretærerne. Derfor er jeg gået i tænkeboksen, for at prøve at finde en måde,vi kan 
få særligt nyvalgte dissekkere, der oftest er førstegangsmedlemmer i LL til at sige noget 
mere, for jeg mener klart, at en styrkelse af deres mandat, vil lede til bedre 
medlemsdemokrati i SFU generelt. Jeg har ikke en definitiv løsning på problemet endnu, 
men jeg det er en kamp jeg fortsat vil kæmpe for, da jeg selv oplevede hvor vært det var at 
tale i LL, som nyvalgt dissekker. 

Frie ord: 

I må alle sammen have et FANTASTISK landsmøde, og holde tungen lige i munden til de 
mange sideordnede afstemninger. Jeg kan desværre ikke selv komme og deltage i alt det 
sjove, da jeg er i udlandet, og ikke har kunne aflyse. På den note kan i jo passende drikke en 
ekstra øl for mig, en af dagene ;) Desuden overvejer jeg kraftigt at ansøge til jobbet som 
OK'er, så det kan være jeg når mit mål med lokalafdelingerne hurtigere end ventet. 
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KASPER BRINK MOSE 
Afdeling: SFU Nørrebro  

Meldt ind i SFU i år: 2013 

Alder: 21 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Studerer samfundsfag på 
Københavns Universitet 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Siden jeg blev aktiv i SFU Odense 
2013 har jeg haft en række 
tillidsposter, som har givet mig en 
masse forskellige politiske og 
organisatoriske erfaringer. Jeg har 
siddet i SFU Odenses bestyrelse, 
været distriktssekretær for SFU Fyn, 
været ansat som 
organisationskonsulent med fagligt 
fokus samt været landsmødevalgt 
ledelsesmedlem og medlem af 
forretningsudvalget af flere omgange. 
Jeg har derudover arbejdet i flere udvalg - særligt i det faglige udvalg både som medlem, 
OK'er og sekretær. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg ser det som sundt og godt for organisationen at landsledelsesmedlemmer er lokaltaktive. 
Det vil jeg fortsat tilstræbe at være - både i min egen lokalafdelingen, men også fortsat 
stille mine kræfter til rådighed for andre lokalafdelinger, hvis der er brug for hjælp. Jeg 
stiller dog også mine kræfter til rådighed for landsorganisationen og håber på at kunne 
arbejde videre med SFU's faglige arbejde, og skolingsområdet. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

SFU er i en fremgangsperiode. Vi har muligheden og potentialet til at skabe reel socialistisk 
forandring, der kan mærkes i hverdagen. Men vi kan blive bedre til at udnytte vores styrke. 

Der skal være lavt til loftet, og tæt sammenhæng mellem lokalaktive og ledelsen - både for 
at sikre et stærkt medlemsdemokrati, men også for at styrke den aktivistiske 
basisorganisation, der er rygraden i SFU. Ligeså vigtigt er det at vi målretter skoling til at 
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klæde medlemmer på politisk, ideologisk og organisatorisk for at skabe et stærk 
sammenhængende SFU med slagkraft. 

Vi skal gå på to ben: 

- Et stærkt politisk og ideologisk stærkt ben, som kan være udgangspunktet for 
politikudvikling der leverer løsninger på arbejderklassens bekymringer. 

- Et slagkraftigt aktivistisk ben der skaber dagsordener og rykker holdninger. 

Frie ord: 

SFU er og bliver en samfundsforandrende kraft. Det er os der går på gaden og rykker 
holdninger, og det er os der skaber socialistisk forandring der kan mærkes i hverdagen. 

Det kommende år kommer vi til at skulle være klar på vinde både et folketings- og 
europaparlamentsvalg. Vi får muligheden for at rykke samfundet markant i en rødere og 
grønnere retning. 

Det kan vi fordi vi kæmper med en socialistisk, marxistisk og feministisk målsætning for 
øje, men samtidig leverer de konkrete løsninger der kan mærkes i det daglige. Skridt for 
skridt kan vi ændre samfundet til det bedre.  

Vi skal vise den brede befolkning - arbejdere, arbejdsløse, studerende og alt derimellem - at 
det er os der kæmper for dem. Vi kan og skal mobilisere befolkningen i kampen mod 
overklassen. Vi skal tage kampen mod ulighed, fattigdom og koncentrationen af velstand. Vi 
skal tage kampen for lige og frie muligheder uanset klasse, køn, etnicitet og geografi.  

Jeg håber på muligheden for at bidrage til det.   
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KIRA MARIE PETER-HANSEN 
Afdeling: SFU Lyngby 
(Nordkøbenhavn) 

Meldt ind i SFU i år: 2014 

Alder: 20 

Beskæftigelse uden for SFU: Nope - 
Jeg er fuldtidsansat hos SFU som 
kontormus 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har siddet i ledelsen i 2 år, først 
som distriktsekretær, og siden hen 
som landsmødevalgt ledelsesmedlem. 
Siden august har jeg været ansat inde 
på Landskontoret, samt været 
valgkampskoordinator for SFU 
København. Det har givet mig god 
erfaring og viden fra forskellige dele 
af SFU. Det har også givet mig viden 
om, hvor i vores organisation, vi kan 
forbedre os, så vi kan opnå vores mål 
- Hvad end det er mål om medlemsvækst, gennemsigtighed i organisationen eller stærke 
lokalafdelinger. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg vil gerne lægge mine kræfter i arbejdet med at få en mere gennemsigtig, mangfoldig og 
inddragende organsiation. Dette vil jeg i ledelsen forsøge at gøre ved at arbejde på at ændre 
nogle af de strukturer, vi har, som hæmmer ønsket om en gennemsigtig organisation. Lokalt 
vil jeg forsøge at brede det nationale arbejde og beslutningerne ud, samt være en 
ressourceperson, der kan støtte op om det lokale arbejde med kampagner, aktivisme, 
valgkamp og deslige. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Organisatorisk: I SFU er der ikke langt fra top til tå - I hvert fald ikke på papiret. Men vi 
skal kæmpe for, at vores ledelsesorganer altid er så gennemsigtige som muligt, og vi skal 
arbejde aktivt for at få en mere repræsentativ ledelse, der er åben over for nye måder at 
gøre tingene på. 
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Udover gennemsigtighed i organisationen, må et af vores klare mål være at opnå 
medlemsvækst. Kampen for forandring kræver, at vi er mange med på holdet, og vi skal 
derfor lægge en masse kræfter i at øge vores medlemstal og vores aktiveringsgrad. 

Politisk: Som udfordringerne bliver mere globale, må vores kampagner også blive det. Vi 
skal aktivt kæmpe for, at verdenssamfundet tager klimakrisen seriøs, løfter 
udviklingslandende og står vagt om vores menneskerettigheder. 

Med det sagt, må vi ikke glemme også at repræsentere den danske ungdom - Vi skal kæmpe 
for et uddannelsessystem uden karakterræs og med en ordentlig SU, studiebyer med plads 
til de studerende, og en tilværelse fri for sexisme og racisme. 

Frie ord: 

Jeg meldte mig ind i SFU i slutningen af 2014, fordi regeringen gang på gang gjorde livet 
sværere for mennesker på flugt, og jeg ikke længere ville se til. Siden mit første 
medlemsmøde, har jeg været hooked på at lave SFU-arbejde, og trods et helt år på 
Landskontoret og en lang kommunalvalgkamp, er jeg langt fra mættet af SFU. Jeg får 
stadig et kick af at tage på morgenuddelinger, bruge flere uger i streg på valgkampe, og se 
folkevalgte SFU'ere lave forandringsarbejde.  

Jeg kan ikke lade være med at lægge mine kræfter i vores organisation, og derfor håber jeg 
også på, at I vil give mig tilliden til endnu et år fyldt med SFU-arbejde i Landsledelsen. 

Jeg glæder mig til et nyt SFU-år, hvor vi forhåbentlig bliver endnu flere medlemmer, og 
hvor vi sikrer os endnu flere sejre til både skole-, folketings,- og EP-valget! Jeg vil i hvert 
fald forsøge at gøre mit for, at det lykkes. Har du spørgsmål til min opstilling, må du endelig 
gerne hive fat i mig!  

Med håb om valg 
Kira Marie Peter-Hansen 
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LUCAS EMIL ZUKUNFT 
Afdeling: Køge 

Meldt ind i SFU i år: 2017 

Alder: 20 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Studerende 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har siddet i Landsledelsen som 
suppleant for min ene 
disstriktssekretær i det sidste år, og 
har samtidigt siddet i bestyrelsen i 
min lokalafdeling. Derudover har jeg 
meget elevpolitisk erfaring, som 
tidligere elevrådsformand på min 
folkeskole, næstformand i Køge 
Kommunes fælleselevråd og som 
bestyrelsesmedlem i Campusrådet for 
ungdomsuddannelser i Køge. 
Derudover har jeg haft flere jobs 
inden for undervisning, og er derfor 
meget erfaren med at kommunikere 
og arbejde med mennesker. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg ser gerne at det bliver meget tydeligere, hvad Ledelsen taler om og beslutter, og jeg 
ønsker at det ender i en situation, hvor alle SFU'ere føler sig inkluderede og informerede. 
Jeg vil være meget klar omkring, hvad jeg mener om ting, såvel internt i ledelsen som 
eksternt, så alle helt fra det øverste Nordjylland til det sydligste Falster er klar over, hvad 
der foregår og hvad det betyder. Jeg vil stå til rådighed for alle medlemmer alle ugens dage, 
hele året rundt. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Jeg synes der skal sættes et langt større fokus på, at "toppen" af organisationen er 
fuldstændig gennemsigtig i sit arbejde, og at alle medlemmer i organisationen, også de 
basisaktive fra Langbortistan Kommune føler at de er i øjenhøjde med Ledelsesmedlemmer 
og at de kan blive inkluderede i Landsledelsens arbejde. Jeg har desuden en vision om at 
Ledelsen vil sætte endnu større fokus på den internationale politiske dagsorden, for jeg tror 
på at vi kan hente meget god erfaring fra såvel vores nærmeste naboer som de lidt fjernere 
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egne af kloden, og vil være rigtig gavnligt for organisationen. Jeg tror på at socialisme kun 
kan gennemføres hvis det gennemføres på global skala, og derfor har jeg et ønske om meget 
stærkere og tættere samarbejde med vores søsterpartier - også mellem valgkampe, så vi i 
fællesskab kan sprede socialismen og feminismen til hele verden! 

Frie ord: 

Jeg er blevet ret kendt for altid at ytre min holdning til alting, og jeg er da bevidst om at det 
ikke altid er lige godt, men jeg tror dog på at det altid er bedre at italesætte problemer end 
at gå stille med dem. Jeg tror også meget på, at man skal være positiv når man kan, og jeg 
gør derfor også meget ud af at ytre min holdning til ting, jeg er meget, meget glad for. Sådan 
vil jeg også gøre det i Landsledelsen. Jeg kan dog også godt finde ud af at holde min kæft og 
lytte til folk, og jeg vil rigtig gerne lytte til, hvad folk har at sige til mig, så derfor vil jeg 
ikke sige så meget mere nu, men bare håbe at du vil komme til mig og tage en snak hvis du 
vil høre mere, eller hvis du har noget, du gerne vil fortælle mig. Og husk: demokrati er en 
fest, og Landsmødet er 4 dage med demokrati, så ergo er Landsmødet en 4-dobbelt fest! 
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MADS BALSLEV HANSEN 
Afdeling: SFU Amager 

Meldt ind i SFU i år: 2013 

Alder: 21 

Beskæftigelse uden for SFU: Historie 
studerende og svømmetræner 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har i lang tid været en af de 
ledende medlemmer i SFU Tønder og 
er nu bestyrelsesmedlem i SFU KBH. 
Jeg har altid gået meget op i, at være 
aktivt lokal og mener, at det er 
utroligt vigtigt, at man også husker at 
være lokalaktiv, når man er en 
ledende kammerat. Jeg har siddet i 
SFU's landsledelse i 3 år, så har jeg 
har også masser af erfaring derfra. 
Jeg har bl.a. være med til, at skrive 
SFU's Udkantsdanmarkspapir(SFU's 
Bedste) og deltager generelt bare aktivt og kæmper for et bedre SFU. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Som tidligere nævnt, så går jeg meget op i, at være lokalaktiv og det er vigtigt for mig, at 
vise til min lokalafdeling, at ledelsen aldrig er længere væk, end at de kan komme og snakke 
med mig eller spørge mig om ledelses ting eller generelt SFU. Nationalt vil jeg engegere mig 
især, i forhold til de forhåbenligt fede nationale kampagner, som SFU vil føre, og hvis en 
lokalafdeling vil høre om SFU's bedste papir, så vil jeg altid komme og holde oplæg om 
dette. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Politisk mener jeg, at vi skal være endnu skarpere til, at lave kampagner, som viser at vi det 
progressive ungdomsparti, som er klar med de rigtige løsninger. Vi skal vise Danmarks 
Venstreorientede ungdom, at det er os, som konkret kan gå ud og ændre hverdagen og for 
hver kamp rykke tættere på et mere socialistisk samfund. Dette kan kun ske med en 
skarpere organisation, og der mener jeg, at det er vigtigt at prioritere fede nationale 
arrangementer, hvor vi især husker, at få de mindre afdelinger med. For rigtigt tit, så 
kommer desværre til at blive et storbyparti, som glemmer de masseive problemer, som 
udkanten oplever. 
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Frie ord: 

For mig er SFU utroligt vigtigt, fordi jeg tror på, at vores samfund skal forandres. Denne 
forandring kommer ikke af sig selv. Den skal kæmpes for og for mig kæmpes der bedst via 
SFU. Jeg har aldrig været bange for,at sige min mening. Også selvom den til tider kan være 
kontroversiel. Men netop dette, at ture at have et anderledes syn på tingene, tror jeg også på 
er det, som skubber vores parti fremad. Vi skal aldrig blive bange for, at have et skævt syn 
på tingene, som min skepsis overfor EU og især Nato eller melde meget visionære 
holdninger ud(Gratis offentlig transport i Danmark eller en Samfundsbank. Dermed ikke 
sagt, at jeg er i konstant opposition til alle. For mig er den vigtigste kamp af alle kampen 
mod ulighed. Bekæmpelse af kapitalismen, der skaber så meget uretfærdighed og ufrihed. 
Man må dog ikke forstå, at jeg ikke går op i andet. Jeg mener at stort set alle vores kampe 
kan ligges under ulighed og bekæmpelse af denne.  

For  Marxisme, Solidarite og Bæredygtighed; Rød Front! 
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MAGNUS KRONBORG 
Afdeling: SFU Aalborg 

Meldt ind i SFU i år: 2009 (siger 
membersite, mener selv det er 2011) 

Alder: 22 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Arbejdssøgende 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har min politiske baggrund i 
Erhvervsskolernes ElevOrganisation 
(EEO), hvor jeg var aktiv i over 4 år, 
blandt andet som næstformand, og 
derigennem har en del organisatorisk 
erfaring samt lært at den politiske 
verden at kende. 

Jeg tror på at den bedste organisation 
skabes nedefra, og med 
udgangspunktet at tingene skabes decentralt, hvilket jeg altid vil holde for øje. Samtidig 
tror jeg, at jeg kan bidrage med et kombineret ideologisk og praktisk syn på verden. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

For at sikre at vi som organisation kan stå stærkt i vores udadvendte arbejde, er det rigtig 
vigtigt at, vi har en god intern struktur. I kampen for en bedre verden, er det nødvendigt, for 
at vi ikke mister os selv og hinanden. Derfor er rammerne for vores arbejde noget af det 
vigtigste for mig, det er her vi sikre, at vi ikke ødelægger os selv i vores SFU arbejde. Jeg 
tror på at jeg kan hjælpe med at sikre det i ledelsen, og det forhåbentligt efterfølgende vil 
sprede sig i SFU land. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Vi skal være de visionære, det skal være os der tør tænke på den lange bane, og komme med 
de løsninger, der er bærerdygtige, både socialt og recoursemæssigt. Det skal være os der 
minder SF om, hvor uretfærdig verden er, og vi skal sørge for at SF altid arbejder for en 
verden, vi kan være bekendte at give videre til næste generation. 

 

For at sikre det, skal vi kunne skabe en forståelse blandt befolkningen, og derfor skal vi 
være skarpe på, at vores politiske udmeldelser ikke bliver for lange og akademiske, det skal 
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være sådan, at vi italesætter politik letforståeligt, spændende og uden det går hen over 
hovedet på vores medborgere. Her er det vigtigt, at vi inddrager vores medlemmer, som ikke 
nødvendigvis er skolet i ideologisk og politisk sprog, for at gøre vores politik let 
tilgængeligt. 

 

Slutteligt synes jeg at vi skal være bedre til at turde foreslå ting, som er kontroversielle, for 
det er måden vi kan rykke rammerne for debatten, og dermed hvad der i befolkningen er 
okay at mene. 

Frie ord: 

Som i har kunne læse, så synes jeg det vigtigste for vores organisation, er de rammer vi 
tilbyder for at være aktiv, og derfor er det særligt det jeg gerne vil arbejde med igennem 
landsledelsen. Men når det er sagt synes jeg det politiske er det sjoveste. Jeg synes særligt 
det er uddannelses- og klima/miljøpolitik der er det mest spændende, og det gør jeg, fordi 
det for mig at se er de to emner, der er vigtigst for at give næste generation de bedste 
muligheder, for at leve det liv de gerne vil. Desuden tænker jeg, rigtig meget over den 
ulighed der breder sig. For jo mere ulige et samfund er, jo dårligere er det at leve i. Det er 
med de øjne jeg går til politik, formindsk uligheden og sæt mennesker fri, samtidig med vi 
passer på jorden. Det må for os være de politiske pejlemærker, for alt hvad vi laver, det er jo 
derfor vi er marxistiske feministiske socialister! 
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MATTHIAS ULBERG KRISTENSEN  
Afdeling: SFU København 

Meldt ind i SFU i år: 2011 

Alder: 24 år 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Organisationskonsulent hos SFU 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Som værende medlem i 7 år, med 
både en tid i SFU frederikshavn, SFU 
Aalborg, SFU København samt nu 
ansat på SFU’s landskontoret har jeg 
en masse erfaringer, et god indblik 
samt en reflekteret forståelse for de 
forskellige udfordringer rundt om i 
SFU land. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i 
SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg vil udmønte mit arbejde i SFU ved at tage en aktiv del i lokalafdelingers udvikling, SFU 
er intet uden stærke lokal afdelinger. Derudover vil jeg det kommende år bruge tid på 
udvalgsarbejde. Det forløbne år har jeg siddet i Klima- og Miljøudvalget-  det har været 
fedt og aktivt, så det vil jeg gerne fortsætte med! 

Desuden har jeg en drøm om SFU vedtager mere politik det kommende år. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Organisatorisk: Det er drøn vigtigt at SFU kæmper for at gøre afstanden fra top til tå så 
lille som muligt, sådan alle medlemmer har en mulighed for at følge med i hvad der sker og 
også i blive hørt. Vi er allerede langt, men jeg tror stadig vi sagtens kan gøre mere for at 
involvere medlemmer og skabe en mere gennemsigtig ledelse.  

Jeg mener SFU skal kæmpe for og bruge kræfter på at starte og genstarte afdelinger rundt 
om i hele landet, sådan alle kan være aktive i SFU uden at skulle bruge mere end 1 time på 
transport. Det kræver dog en indsats hvor hele SFU, også ledelsen, tager ansvar. 

Politisk: Hvis vi skal sætte dagsordener i SFU, skal vi også tage vores politik lige til 
grænsen: vi skal være knivskarpe i vores retorik, på facebook, på gaden og i debatten. Vi 
skal altid være klar til at svare igen, når højrefløjen og Socialdemokratiet smadre klimaet, 
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skære i velfærdsydelserne eller ødelægger uddannelsessystemet. Vi skal ikke bare se passivt 
på, mens de piller Danmark fra hinanden. 

Frie ord: 

I de 7 år jeg har været aktiv i SFU er der sket en verden af forandring, vi har både ændret 
os politisk men så sandelig også organisatorisk, det er fedt at se hvordan de ting man laver 
og gør ændre verden.  

Jeg har nogle pointer jeg ikke vidste hvor jeg skulle smide så nu kommer de her 

Internationalt skal vi stå sammen med vores brødre og søstre rundt om i verden og støtte op 
om deres kamp for deres ret, kæmpe aktivt for klimaet og menneskerettigheder på den 
internationale scene. 

Desuden skal vi klæde os selv bedst mulig på til at være klar til både det kommende 
Folketingsvalg og Europa Parlamentsvalg.  
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RASMUS KAPPELGAARD GUSTAFSSON 
Afdeling: Århus Syd 

Meldt ind i SFU i år: 2011 

Alder: 22 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Statskundskabsstuderende, Aarhus 
Universitet 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har været politisk interesseret, 
engageret og indigneret siden min 
samfundsfagslærer i 8. klasse vakte 
min politiske interesse. Efter først at 
være aktiv i det glorværdige 
Vordingborg, har jeg i de seneste to år 
været aktiv i SFU Århus. Her har jeg 
siddet som kasserer, men også 
organiseret kampagnearbejde og 
kommunalvalgkamp. I ledelsen har 
jeg det seneste år siddet som 
suppleant, og som sekretær for SFU's 
researchenhed. Derfor føler jeg, at jeg 
har en god balast for at drive SFU 
videre.   

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i 
SFU – både lokalt og nationalt? 

Et af de steder hvor jeg synes SFU halter lidt efter er samspillet mellem den nationale 
organisation og ledelsen på den ene side, og lokalorganisationen på den anden side. En af de 
måder jeg som eventuelt kommende ledelsesmedlem kan styrke dette samspil på, er ved at 
fortsætte mit engagement lokalt, og tage de erfaringer derfra, med i ledelsesarbejdet. Jeg vil 
derfor arbejde for at binde det nationale og det lokale godt sammen, og sørge for at lokale 
erfaringer er bedre repræsenteret i SFU. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Jeg synes der er en for stor afstand mellem det nationale og ledelsen og så 
lokalorganisationerne. Dette ser vi både geografisk, socialt og organisatorisk. Oftest bliver 
siges det, at det er den nationale organisations ansvar at lukke hullet. Men jeg synes 
ansvaret går begge veje. Vi skal have skabt en kultur i SFU, hvor det nationale bliver en 
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mere integreret del af lokalafdelingernes arbejde. Men selvfølgelig på lokalafdelingernes 
præmisser. Derudover synes jeg vi i vores kampagnearbejde, skal blive bedre til at fortæller 
hvorfor det vi laver gør en forskel. Vi skal ikke bare føre kampagner, for at føre kampagner. 
Vi skal føre kampagner for at forandre samfundet! På den måde skaber vi gejst, på lige med 
forandring. 

Politisk mener jeg skal tale klarere om demokrati. Vi skal både være klar til at forsvare 
menneskerettighederne, der er under pres, men også komme med socialistiske bud på 
hvordan vi kan udvikle demokratiet. Vi skal ud og vise at socialisme er nødvendigt for 
demokratiet. 

Frie ord: 

Ronald Reagan sagde engang: "Government is not the solution to our problem. Government 
is the problem". Hvis man nu forstår government, som regeringen, så er citatet meget 
passende for tingenes tilstand i dagens Danmark. Vi har en regering der har været med til at 
øge uligheden, lukke grænserne for flygtninge, udfordre menneskerettighederne, udhule 
vores uddannelsessystem og meget mere skidt. Vi står overfor et folketingsvalg, der kan 
komme før vi ved af det, og hvor vi skal være klar til at gøre ALT hvad vi kan for at smide 
de borgerlige for guilloti…. på porten! Men en ny regering er ikke nok. Socialdemokratiet 
har bevæget sig så langt mod højre, at en S-regering ikke er nogen garant for 
venstreorienteret politik. Derfor skal vi kæmpe både før og efter et valg, for at presse 
politikken mod venstre. Derudover skal vi også være klar til at udfordre SF, særligt når de 
placerer sig for tæt på Socialdemokratiet på udlændingespørgsmålet.  

Med håb om valg og et rødere Danmark!   
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SOFIE LIPPERT 
Afdeling: Århus 

Meldt ind i SFU i år: 2013 

Alder: 22 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Matematikstuderende på AU 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har tidligere siddet i 
landsledelsen, men sidste år valgte 
jeg at tage en pause. I stedet har jeg 
siddet i Skolingsudvalget, 
koordineret Udvidet Leder-
uddannelsen og været kandidat til 
kommunalvalget for at prøve andre 
måder at være SFU-aktiv på. I den 
forbindelse har jeg fået mulighed for 
at se landsledelsens arbejde udefra og oplevet, at ledelsens arbejde lynhurtigt bliver meget 
fjernt. Derfor vil jeg bidrage med en ambition om at udbrede ledelsens arbejde endnu mere. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg har fået enormt meget ud af at arbejde med deltagerne på Udvidet Leder, fordi jeg har 
kunnet følge med i SFU'ere fra hele landets arbejde og engagement. Mit primære fokus det 
kommende år vil derfor også være at udbrede kendskab til mulighederne i organisationen til 
alle medlemmer - nye som gamle. Så alle kan få mulighed for at bidrage med det, de 
brænder for. Tidligere har jeg lagt enormt mange af mine kræfter i udvalgsarbejde, derfor 
er det denne gang ikke det, der er vigtigst for mig. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Mit ideelle SFU tør være venstrefløj. Vi skal være klar til at komme med de 
venstreorienterede løsninger på flygtninge- og integrationsspørgsmål og ikke, som vores 
moderparti af og til har tendens til, blot følge i hælene af Socialdemokraterne.  

Vi skal være klar til at råbe højt på den feministiske dagsorden. Vi kæmper for et samfund, 
hvor hverken dit køn eller din hudfarve betyder noget for dine muligheder. Den holdning er 
udbredt blandt de unge, så vi skal aldrig være bange for, at vi skræmmer nogen væk. 

SFU skal være den politiske ungdomsorganisation på venstrefløjen, de andre kender og 
respekterer. Derfor skal vi være synlig i medierne og altid klar på at tage debatten med 
højrefløjen. Af den grund er et af de vigtigste organisatoriske mål for mig, at vi som 
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medlemmer har de bedst mulige vilkår for at blive dygtige debattører. Ligeledes er et godt 
samarbejde med de andre ungdomorganisationer afgørende for mulighederne for at få vores 
budskab ud i eksempelvis skolevalget. 

Frie ord: 

For mig har de ungdomspolitiske organisationers vigtigste opgave altid været at holde fast i 
idealismen, når moderpartierne glemmer den. Derfor mener jeg også, at det er SFU's 
allervigtigste opgave at trække SF i den retning, vi drømmer om. Vi skal sige fra offentligt, 
når SF fremfører politik der er i direkte modstrid med den vedtagende politik i SFU, 
ligesom vi skal være stærke på den interne kritik, når SF er på kant med vores feministiske 
og marxistiske idégrundlag. Vi kan trække SF derhen, hvor vi vil have dem, fordi SF har 
brug for os, når der skal føres de vildeste valgkampe, som kun SFU'ere kan gøre det!  

Jeg håber I vil give mig muligheden for igen at sidde i SFU's landsledelse og kæmpe for et 
idealistisk og aktivistisk SFU!   
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SØREN NØRGAARD 
Afdeling: København 

Meldt ind i SFU i år: 2006 

Alder: 27 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Arbejdssøgende 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg vil gerne gøre en forskel i SFU 
ved at bruge mine erfaringer. Jeg har 
mange år på bagen som lokalaktiv og 
kender alle de udfodringer, som 
afdelingerne arbejder med. Den viden 
tager jeg med mig i ledelsens arbejde 
med at understøtte de lokalaktive. 
Derudover har jeg været koordinator både nationalt og lokalt ved forskellige valgkampe. 
Jeg  vil tbruge den erfaring til at sikre, at vores forberedelse til de kommende valg bliver 
helt i top, så SFU igen kan få valgt unge kandidater ind. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Lokalt vil jeg fortsætte med at være aktiv i København. Derudover håber jeg på at kunne 
bidrage i andre lokalafdelinger ved at holde oplæg for SFU'ere, der er nysgerrige på at lære 
nyt. Nationalt vil jeg fokusere min tid på at f gøre SFU  klar til folketingsvalget. Vi skal 
vælte regeringen og sikre SF og SFU et godt valgresultatet. Det kræver grundig 
forberedelse og hårdt arbejde. Jeg er allerede i gang med opgaven sammen med 
kampagnegruppen og håber at kunne gøre jobbet færdig næste år. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Det kommende år i SFU bliver en optakt til folketingsvalget. Derfor er det vigtigt, at vi 
prioriterer de kampe, som kan integreres i en valgkamp. Jeg håber personligt at vi kommer 
til at få en valgkamp med en grøn profil, hvor vi sætter fokus på vores kamp for et 
bæredygtigt samfund. Andre vigtige områder, som vi skal sætte fokus på op til valget, er 
kampen for lighed, bedre uddannelse og en investering i velfærd. Som organisation står vi 
med bedre muligheder for fremgang, end vi har gjort i mange år. SF går frem i medlemstal 
og meningsmålinger, og den fremgang skal vi omsætte til et stærkere SFU. Derfor håber jeg 
at vi kan få taget hul på en strategisk debat om hvordan vi som organisation, skal udvikle os 
i de kommende år. Det handler om at sikre en vision for SFU, der rækker længere end til 
næste landsmøde, og som giver os mulighed for at arbejde mere langsigtet med at styrke 
organisationen. 



Side 45 af 50 

Frie ord: 

Jeg meldte mig ind i SFU for 10 år siden, fordi jeg er socialist og vil gøre en forskel. På trods 
af og op- og nedture har jeg aldrig mistet appetitten på at kæmpe videre for en bedre 
verden. I SFU har jeg oplevet hvordan en lille gruppe dedikerede mennesker kan gøre en 
stor forskel. Når vi sammen har fået indført busbiletter til en 10’er, fritidstilbud til fattige 
børn,  eller når vi sørger for psykologhjælp til danske unge; så får man lyst til at blive ved 
med at kæmpe.  Vi ved aldrig hvilken ny sejr og forandring, der venter rundt om hjørnet.  
Derfor genopstiller jeg til ledelsen.  Jeg vil gerne være med til at lede SFU rundt om det 
næste hjørne til den næste sejr. 

 Har du spørgsmål til min opstilling så tag bare fat i mig på Landsmødet. 

Du kan også skrive på Facebook eller ringe til mig på 60 73 95 18.   

  



Side 46 af 50 

TILDE MALUND JENSEN 
Afdeling: SFU København 

Meldt ind i SFU i år: 2016 

Alder: 21 

Beskæftigelse uden for SFU: Sælger: 
Politiken, Storm Group og teamleder 
hos SF 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har siddet i landsledelsen det 
sidste år og jeg er meget aktiv både 
lokalt og nationalt. Jeg er aktiv i SFU 
København og deltager i alle de 
arrangementer, jeg har mulighed for. 
Jeg er formand for SFU's 
kommunikationsudvalg og står 
dermed for ansvaret for alt SFU's 
kommunikation intern og ekstern. Jeg 
har dermed stort indblik i 
organisationen og arbejder hårdt for 
at forbedre den. Jeg er aktiv i SF 
amagers bestyelse og deligeret til SF's 
landsmøde og bruger SF til at spejle mig i. 

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Jeg vil som altid være aktiv både lokalt og nationalt. Jeg har været aktiv i alle nationale 
arragementer i år. Jeg er som sagt formand for et udvalg, med i FTV-gruppen, sidder i 
ledelsen og sidder i SF Amagers bestyrelse. Jeg gør en dyd i at være meget aktiv og elsker at 
kæmpe for en grønnere og mere rød fremtid. Jeg vil som altid være til rådighed, hvis nogle 
har spørgsmål eller bare har brug for en god snak!  Jeg vil særligt have fokus på at SFU 
favner bredere i fremtiden! 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Politisk skal vi som altid følge den aktuelle politiske dagsorden, men også skabe den. Vi skal 
lægges mærke til, fx ligesom når vi står til en demonstration foran KL eller smider tøjet for 
et bedre klima! Derudover mener jeg at vi skal sikre at alle medlemmer bliver 
repræsenteret, hvilket betyder at jeg mener at alle landsmødevalgte er både lokalt og 
nationalt aktive, da de ellers ikke repræsentere organisationens medlemmer ordentligt.  
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Politiske emner jeg særligt holder af er; Flygtninge, ulighed, miljø/klima og psykiatri. Jeg 
har selv været indlagt på psykiatriskafdeling og ved at der skal forbedringer til.  

Organisatorisk mener jeg at vi skal skabe en organisation hvor, der er plads til alle. Vores 
feministiske praktisk kan altid blive bedre og alle skal kunne være som de er, uden at blive 
stødt af andres holdninger og meninger. Men jeg synes overordnet at vi har en rigtig fed 
organisation, som jeg med glæde vil kæmpe for bliver endnu bedre i fremtiden! 

Frie ord: 

Nå de frie ord. Jeg håber virkelig at blive genvalgt, for brænder så meget for den her 
organisation! <3 Så mere socialisme, feminisme og aktivisme! Jeg er socialist helt ind i 
benene, selvom jeg lige pt arbejder for en masse kapitalister, men lidt kapitalist bliver man 
ved at tjene penge ved at sælge mest ;) Er feminist og mener alle er det, da lighed mellem 
kønnene stadig er et stånde problem! Og til sidst elsker jeg at være aktivistisk! Min første 
aktion var i bikini på Nytorv i AA og elskede det! <3 

Meeeen der skal lidt lol til ;) Jeg er som nogle mener et stort lukket punkt, hvilket betyder at 
alle samtaler med mig aldrig kommer videre #Mindresladder.  

SFU er min familie og er sågar blivet SFU gift med Ida haha <3. Jeg tager altid en god debat 
og gør også meget ud af at forklare svære politiske opgaver på min facebook. Har fået meget 
ros for det og det sætter jeg meget pris på <3   

Følg mig på snappen: TildeMusen96 ;) 

Håber på et godt valg for alle! <3  

Knus Tilde Malund Jensen 
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TOM H. WEINREICH 
Afdeling: SFU Amager 

Meldt ind i SFU i år: 2012 

Alder: 22 

Beskæftigelse uden for SFU: 
Teologistuderende 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med 
til SFU og SFU’s landsledelse? 

Jeg har været politisk aktiv siden jeg 
i 2011 blev aktiv i elevrådet på mit 
gymnasium og elev -og 
studenterbevægelsen. Udover SFU 
har jeg en bred erfaring fra diverse 
elev -og studenterorganisationer. I 
SFU har jeg som aktiv siden 2012 
både været formand for Aalborg og 
distriktssekretær for Nordjylland, 
siddet i landsledelsen de sidste tre år, 
hvor jeg har været koordinator for 
Udvidet Leder og 
Debattøruddannelsen, sekretær for Uddannelsespolitisk Udvalg og siddet i 
forretningsudvalget.  

Hvordan vil du udmønte dit arbejde i SFU – både lokalt og nationalt? 

Efterhånden ved jeg ikke, hvad jeg ville lave hvis jeg ikke skulle til møder i min 
lokalafdeling, lave aktioner og diskutere politik med SFU’ere - så det har jeg tænkt mig at 
fortsætte med. I praksis kommer meget af mit SFU’arbejde det næste år, til at afspejle hvad 
landsmødet vælger. Under alle omstændigheder, kommer jeg til at give den fuld hammer op 
til og under Europaparlamentsvalget, lave en masse aktivisme og arbejde med at udvikle ny 
socialistisk politik. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske mener du er vigtige for SFU og hvordan 
skal vi udmønte det? 

Jeg tror det er afgørende at SFU’s politik og organisation afspejler at vi tror på at en 
grundlæggende samfundsforandring er mulig - selv hvis den ikke kan realiseres imorgen - 
samtidig med at vi har klare ideer, om hvilke konkrete skridt vi kan begynde allerede idag. 
For at afspejle det organisatorisk, er det afgørende at vi tager udgangspunkt i den konkrete 
hverdag og arbejder aktiv, med at sætte fokus på de resultater vi opnår: Vi skaber kun gejst 
og håb ved at fejre vores sejre. Vi skal møde andre unge hvor de er, så vi fokuserer på politik 
der er særligt vedkommene for vores klassekammerater, kolleger og andre unge vi møder. Vi 
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skal være ekstremt ideologisk skarpe. på en måde hvor vi sætter den almindelige oplevelse 
af uretfærdighed i et større ideologisk perspektiv. Det næste år skal vi fortsætte med at 
brede organisationen ud så flere kan være med, eksempelvis gennem de politiske udvalg. Jeg 
håber vi derved kan få endnu flere med i kampen 

Frie ord: 

Jeg er socialist, fordi jeg har ønsker et radikalt anderledes samfund end det bestående. Jeg 
er SFU’er fordi jeg ikke er tilfreds, med at det samfund forbliver et ønske. Jeg tror på at vi 
skal vise, at en anden verden er mulig og at den frustration som vores kammerater oplever, 
kan vendes til et forandrende potentiale. Folk er ikke gale, når de påstår at samfundet ikke 
kan forandres, for det kræver enormt meget arbejde. Så når vi som SFU’ere kan vise små 
glimt af forandring på vores egen skole, arbejdsplads eller gade, ser folk at det lykkes og jeg 
tror at det gør noget ved folks bevidsthed. Nu har jeg skrevet en opstilling, hvor jeg er ægte 
seriøst og sådan noget. I virkeligheden er jeg også ret lol. Fang mig på LM - gerne med en 
bajer, eller smid mig en besked på facebook, så kan vi snakke om ting. Jeg kan levere alt fra 
politk til bibelcitater og memes. 

 

 


