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LANDSLEDELSEN 

AMALIE HUDINI BRUUN-JENSEN 

Afdeling: SFU Amager 

Meldt ind i SFU i år: 2014 

Fødselsdato: 13/06/1996 

Beskæftigelse uden for SFU: Jeg 

studerer Engelsk på Københavns 

Universitet og ser Queer Eye på 

Netflix. 

Hvad kan du bidrage med til SFU 

og SFU’s landsledelse? 

Jeg synes, det er vigtigt at have så 

inkluderende en organisation, som 

inddrager så mange perspektiver, som overhovedet muligt. Igennem mine egne erfaringer i 

livet, kan jeg også selv komme med nogle nye perspektiver på hvordan vi bedst kan omfavne 

og respektere hinanden. I min tid som distriktssekretær for København, oplevede jeg at vo-

res medlemmers interesser blev trådt under fode i landsledelsen og har kunnet se hvor let 

det er at underminere medlemsdemokratiet. Det vil jeg gerne gøre op med. 

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

De sidste tre år har jeg siddet i SFU Københavns bestyrelse og kan tælle på én hånd hvor 

mange gange jeg IKKE har været med til medlemsmøderne siden jeg startede i SFU i 2014. 

Hvis jeg bliver valgt til landsledelsen, kommer dette ikke til at ændre sig. Lokalt arbejde er 

vigtigt, hvis vi vil forandre samfundet. Nationalt, har jeg tænkt mig at fortsætte med at 

stille kritiske spørgsmål til ledelsen når jeg kan og lave en masse kampganearbejde hvis jeg 

får lov.  
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Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Jeg har mange visioner for SFU. Jeg synes bestemt, vi er på rette vej, men man kan altid 

blive bedre og vi skal ikke begynde at slacke nu. Vi er på vej ind i et besparelsesår, hvor vi 

skal prioritere vores kampe. Det bliver svært, men sammen kan vi gøre det, og jeg vil rigtig 

gerne høre input fra alle, der har nogle idéer til hvordan vi bedst kan prioritere vores mid-

ler. Du skal aldrig være bange for at skrive - jeg lover at jeg ikke bider :) Jeg vil også rigtig 

gerne kæmpe for, at medlemmer, der ikke sidder i landsledelsen eller forretningsudvalget, 

også får indflydelse ved for eksempel at kræve referater fra alle møder og skabe mere gen-

nemsigtighed i organisationen. 

Politisk synes jeg også, at vi generelt klarer det godt, men der er altid plads til forbedring. 

Jeg synes især, vi skal kæmpe imod ulighed og diskrimination i samfundet på alle para-

metre, fra fysiske grundvilkår som udannelse, social baggrund, køn, seksualitet og etnicitet 

til psykiske udfordringer. Derudover: Grøn front! 

Frie ord: 

Det sidste år, har jeg været med til at starte Generation Grøn og har forberedt folketings-

valg, både nationalt og lokalt. Jeg har også deltaget i alle ledelsesmøder på nær ét og jeg har 

siddet i to nationale udvalg selvom jeg ikke blev valgt på landsmødet sidste år. Jeg har stil-

let en masse ændringsforslag og har givet mit besyv med, når jeg har kunnet. Når jeg allige-

vel har tænkt mig at fortsætte med at gør alt dét, kunne det da være rart i fremtiden at have 

et mandat fra de mennesker, jeg i forvejen gerne vil kæmpe for.  

Hvis du har spørgsmål, må du endelig ikke holde dig tilbage. Du kan finde mig på talesto-

len, ved københavnerbordet eller med en Gin&Tonic i hånden til festen. Kom endelig og tal 

med mig! Jeg kan godt lide at høre nye idéer og perspektiver thi jeg kun er en ydmyg hvid, 

biseksuel københavnerkvinde med en videregående uddannelse :) 
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ANNA AMALIE KÜHNE KJÆR 

Afdeling: SFU Herlev 

Meldt ind i SFU i år: 2016 

Fødselsdato: 09/04/2001 

Beskæftigelse uden for 

SFU: Jeg går i 1.g på Kø-

benhavns åbne gymnasium 

Hvad kan du bidrage med 

til SFU og SFU’s    landsle-

delse? 

I min tid i SFU har jeg la-

vet lidt af hvert og elsket 

hvert eneste sekund af det. Lidt af hvert dækker i dette tilfælde over at koordinere Folke-

mødet 2018, arrangere ture til Bruxelles, Palæstina og Norge, skrevet Aktivisten, stablet 

Landsmøde 2018 på benene, være lokalformand og distriktssekretær i SFU Nordvestkøben-

havn (nej, ikke Nordvest, men nordvest for København) og mange andre drønsjove ting. 

Dette har givet mig et godt indtryk af de fleste hjørne af SFU.  

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

Jeg glæder mig helt vildt til det næste år i SFU - det gør jeg både fordi, at jeg skal føre en 

hel masse valgkamp og lave en masse aktivisme, men også stå for at arrangere dette års Po-

litiske Sommerlejr. Jeg synes det er vigtigt, at man som ledelsesmedlem er med til at løfte 

organisationen både politisk og organisatorisk - det håber jeg er blive ved med og glæder 

mig meget til! 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Da jeg blev medlem af SFU havde Lars Løkke ført Danmark i en mere sort retning i næsten 

1 år og indført bl.a. det nederdrægtige kontanthjælpsloft. Jeg blev grebet af en stor omgang 

uretfærdighedsfølelse for de mest udsatte i vores samfund - og mange unge, går her 3 år 
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efter, med de præcis samme følelser. Vi kan og skal have momentum i en tid, hvor 30.000 

unge mennesker strejker for klimaet en fredag formiddag - vi skal for alvor det kommende 

år ud og vise de unge, at det er os, der har de bæredygtige, marxistiske og feministiske løs-

ninger.  

Der var engang en SFU'er, der sagde til mig, at: "Jeg startede pga. politiken, men jeg blev 

pga. fællesskabet". Det er essentielt for vores organisation, at SFU er verdens fedeste fælles-

skab - og det er vigtigt, at vi for hivet alle vores kammerater med i det. Det betyder at vi det 

kommende år både skal lave en massiv hvervningsindsats, men også en kæmpe aktiverings-

indsats blandt de medlemmer vi allerede har.  

Frie ord: 

I SFU har vi svarende på både klimakrisen, uligheden i samfundet og uligheden kønnene 

imellem. Vi har løsninger på det meste - ligefra det idealle uddannelsesystem til hvordan vi 

skaber bedre vilkår for at vælge grønt. Vores vigtigste opgaver bliver det næste år, at for-

midle det til dem, vi selvfølgelig får valgt ind i Folketinget, men også særligt den ungdom, 

der skriger på forandring. Jeg ser en ungdom hver dag på mit eget gymnasie, der skriger på 

forandring, seriøsitet og løsninger. Vi skal ud på gaden og fortælle dem, at det er hos os, de 

finder dem.  

Derudover har vi som ungdomspolitikere lov til at drømme og have store visioner - og det 

skal vi benytte os af. Vi skal tænke stort og ideologisk og ikke altid lade os bremse af det sy-

stem og samfund, som er vores virkelighed i dag. Vi skal drømme og så skal vi ikke mindst 

vinde de valg vi står overfor lige om lidt, så vi kan sparke Løkke ud af statsministerie og 

sætte en stopper for den sorte og uretfærdige retning for Danmark!  
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ANNA SAHNER OCKELMANN 

Afdeling: SFU Nørrebro 

Meldt ind i SFU i år: 2015 

Fødselsdato: 09/07/1999 

Beskæftigelse uden for SFU: 3.g STX 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s landsledelse? 

Jeg har siddet i SFU Københavns be-

styrelse siden år 2016 og i ledelsen i de 

sidste to år. Med disse poster har jeg 

fået en del indsigt i, hvordan SFU er 

opbygget, og hvordan man udbreder 

ledelsens arbejde til distriktet.  

Jeg har også tidligere siddet på sekretariatet hos Danske Skoleelever og har herigennem fået 

nogle erfaringer med, hvordan man driver andre organisationer. I Danske Skoleelever var 

en af mine primære arbejdsopgaver at lave arrangementer og støtte lokalafdelinger. 

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

Jeg synes, det lokale arbejde er virkelig vigtigt, fordi det er ude i distrikterne og afdelin-

gerne, at vi skaber forandring. Det er også i høj grad i afdelingerne, at man kan se den store 

udvikling, vi alle sammen gennemgår i SFU. Derfor vil jeg fortsat også være meget aktiv i 

mit distrikt, København. Her vil jeg også gerne fortsat være med til at forbinde landsorgani-

sationens arbejde med det lokale arbejde, fordi ledelsens arbejde skal udbredes til dem, som 

har en interesse i det.  

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Der er grundlæggende nogle strukturer i vores samfund, der er vildt uretfærdige. I vores 

samfund er der nogle ulige magtforhold, som vi skal kæmpe imod.  
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Vi skal til enhver tid kæmpe mod konkurrencesamfundet og nedskæringer på vores velfærd. 

Vi skal kæmpe for et samfund, hvor unge ikke bliver presset så hårdt, at de går ned med fla-

get, og vi skal kæmpe for vores klode.  

SFU skal være venstreorienterede unges oplagte valg, når de melder sig ind i et ungdoms-

parti. Vi skal turde positionere os som venstrefløjsparti på alle områder. Vi skal sørge for at 

fastholde idealismen, når SF glemmer det. 

SFU har for ganske nyligt lagt en rigtig stærk hvervningsindsats, og det skal vi fortsætte 

med. Vi skal have flere medlemmer i løbet af det næste år, og i løbet af de kommende valg-

kampe skal vi lægge en solid hvervningsindsats.  

Frie ord: 

SFU skal altid forholde sig kritisk overfor magthaverne og kapitalismen. Det er os, der kan 

ændre verden gennem aktivisme. I det kommende år skal vi derfor nytænke, hvordan og 

hvornår vi nedsætter udvalg og kampagnegrupper, så vi kan føre de sejeste kampagner.  

Jeg meldte mig ind i SFU, fordi jeg var træt af, hvordan man talte og behandlede de svage-

ste i vores samfund. Samtidig følte jeg slet ikke, at politikerne tog klimaforandringerne al-

vorligt og jeg kunne se at man lavede lovgivning, der pressede unge mere og mere. Alle disse 

ting mener jeg stadig, men nu er der nogle mennesker omkring mig, der deler mine holdnin-

ger og kæmper den samme kamp. 

SFU kan noget helt specielt. Vi er en inkluderende organisation, som rummer rigtig mange 

forskellige mennesker. SFU er et fristed, og vi skal derfor blive endnu mere inkluderende, så 

flere unge kan se sig selv i vores organisation.  
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ASK JUNCKER HARSLØF 

Afdeling: SFU Amager 

Meldt ind i SFU i år: 2007 

Fødselsdato: 06/06/1993 

Beskæftigelse uden for SFU: 

Studerende 

Hvad kan du bidrage med til 

SFU og SFU’s landsledelse? 

At være en del af SFU's landsle-

delse, vil sige at være et tand-

hjul i et stort maskineri der 

konstant gør verden rødere og 

grønnere. Når et tandhjul i SFU ikke drejer, er der en del af organisationen der går i stå, og 

så går kampen langsommere. Derfor er det også et kæmpe ansvar at sidde i landsledelsen.  

Mit bidrag er at være et tandhjul, der altid drejer rundt. Nogen gange hurtigere end andre, 

men så længe jeg er en del af ledelsen, vil jeg være der til at løfte SFU. 

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 fri-

villige timer i mit distrikt, sammen alle de mennesker der, som jeg er blevet svært af-

hængige af.  

Jeg håber også at få lov til at være en del af SFU's udvalg. Jeg har været meget aktiv i den 

grønne kamp, som - for mig - er den vigtigste politiske emner overhovedet, dette håber jeg 

at kunne blive ved med. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 
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Jeg blev aktiv i SFU fordi VK regeringen begyndte at føre en asyl- og integrationspolitik, 

der gjorde tydelig forskel på mennesker. Min vision er at SFU skal være førstevalget for 

unge, der ikke accepterer at tale om første- og andenrangsmennesker. Men det handler ikke 

kun om asyl- og integration, det handler (blandt andet) også om klimapolitik, arbejdsmar-

kedspolitik og uddannelsespolitik, hvor vi også gør forskel på folk. Det skal SFU kæmpe 

imod.  

 

Organisatorisk har vi også udfordringer. Vi skal søge at skabe en mere gennemsigtig organi-

sation og en organisation som er nem at være medlem af. Medlemsdemokrati er - som alt 

andet her i livet - ikke sikret blot ved lige rettigheder, men først når der er lige muligheder. 

Derfor er det bidende nødvendigt, at vi altid gør det nemmere at blive medlem, blive aktiv 

og blive mere engageret, at vi gør kommunikation om aktiviteter mere gennemsigtig og at vi 

sikrer at man som medlem af SFU altid føler at man kan få svar på sine spørgsmål. 

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 Christians-

havn, så jeg dagligt drankere, hjemløse, misbrugere og andre skæveksistenser leve i ensom-

hed 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 tag over 

hovedet. 
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EMILIE ESMANN ANDERSEN 

Afdeling: SFU Frederiksberg 

Meldt ind i SFU i år: 2014 

Fødselsdato: 06/11/1998 

Beskæftigelse uden for SFU: Jeg arbejder fuld 
tid på SFUs landskontor - så svaret må være 
"holder fri" ;-) 

Hvad kan du bidrage med til SFU og SFU’s         

landsledelse? 

En af mine store styrker er mit store indblik i 

vores organisation og viden om hvordan SFU 

fungerer. Jeg har en masse erfaring, både fra 

mit lokale arbejde og min tid i landsledelsen, 

men især fra mit arbejde på SFUs landskontor, hvor jeg har siddet det sidste år. Jeg har set 

mange sider af SFU-arbejdet. Jeg har både været til møder med 3 og 30 deltagere, og jeg 

ved rigtig meget om, hvordan man skaber de bedste forhold, der gør det nemt og sjovt at 

være SFUer. 

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

Først og fremmest er det vigtigt for mig at forblive lokalaktiv, da jeg mener, at lokalaktivi-

tet er kernen i SFU. 

Jeg fokuserer meget på at tale med og lytte til de andre medlemmer og diskutere vigtige sa-

ger med andre end bare de ledelsen, så alle SFU'ere kan følge med i og forstå ledelsens ar-

bejde.  

Jeg vil arbejde benhårdt og dedikere al den tid, jeg kan, til at sikre, at SFU kommer lettest 

muligt igennem de udfordringer, vi møder det næste år, og at vi bliver den bedst mulige ud-

gave af SFU. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 
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SFU står overfor et år, der både bliver hårdt og spændende. Vi er sandsynligvis på vej ud i 

et dobbeltvalg Det bliver en stor udfordring, men en, vi sagtens kan klare.  

I den forbindelse skal vi markere SFU som en organisation, der er stærk på de emner, der 

rører sig mest blandt unge. Det tænker jeg især er klima og feminisme. 

Efter valget bliver det en vigtig opgave for SFU at kanalisere den gejst og energi, der dan-

nes under valgkampen, ud i resten af organisationens opgaver. 2019-20 bliver sandsynligvis 

et år, hvor SFU skal spare penge, og derfor vil endnu flere opgaver end nu nok blive lagt ud 

på frivillige hænder. Dette kræver, at vi lægger et større fokus på, hvordan vi gør det sjovt 

at være SFU'er, samtidig med, at vi skal tage ansvar. Det er en af de vigtigste mærkesager 

for mig, at alle skal kunne se sig selv i det de laver i SFU, at ingen skal drukne i øv-opgaver, 

og at alle skal have så let som muligt ved at komme til at lave det, de er gode til, og det, der 

er bedst for SFU. 

Frie ord: 

Med mine 20 års livserfaring og 5 år som medlem af SFU, har jeg brugt en fjerdedel af mit 

liv på at kæmpe for en bedre verden. Og jeg er langt fra færdig! De drømme, 15-årige mig 

havde for samfundet, da jeg meldte sig ind i 2014*, er stadig ikke blevet opfyldt. Men I SFU 

får jeg håb for, at det sker en dag. Når jeg er i SFU, omgivet af superdedikerede socialister, 

feminister og klimaforkæmpere, tror jeg på, at vi en dag opnår det samfund, vi drømmer 

om. I giver mig lyst til at gå forrest i den kamp, og det håber jeg, I vil lade mig gøre. 

 

Til slut får I lige 3 fun facts om mig: 

- Synes rosiner i bagværk burde være forbudt 

- Kan nå næsetippen med tungen 

- Har et kompliceret had-kærlighedsforhold til romantiske komedier fra 90'erne. 

 

Alt i alt: 

I'm just a girl, standing in front of a Landsmøde, asking them to love her. 
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ESTHER RØRBÆK 

Afdeling: SFU Århus 

Meldt ind i SFU i år: 2014 

Fødselsdato: 20/05/1999 

Beskæftigelse uden for SFU: Speci-

alstøtte på en folkeskole 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s     landsledelse? 

Gennem mine 4 år som SFU’er har jeg 

bevæget mig i stort set alle dele af or-

ganisationen. Jeg har været formand i 

Århus, siddet i flere udvalg, planlagt 

kampagner og træf, arbejdet med intro til SFU og siddet i landsledelsen i 2 år. Det har givet 

mig en masse erfaringer, jeg kan trække på som ledelsesmedlem. Derudover har jeg taget en 

erhvervsuddannelse og både haft praktik og arbejde i daginstitutioner og skoler, og det har 

lært mig en masse om ledelse, kommunikation og samarbejde. 

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

I min optik er det vigtigste ved SFU, at det er fedt at være medlem – og derfor vil jeg det 

kommende år prioritere at gøre det endnu federe. Det kræver både organisatorisk og poli-

tisk arbejde – vi skal blive ved med at kæmpe for fed, socialistisk politik, så vi kan gøre en 

forskel – men vi skal også arbejde internt og blive ved med at have spændende og lærerige 

nationale arrangementer – bl.a. vores politiske sommerlejr, som jeg skal være med til at 

planlægge. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Ulighed og uretfærdighed får frit spil i Danmark i disse år – vores regering vedtager forrin-

gelser af offentlige forsørgelser, giver skattelettelser, der forgylder de rige og legitimerer 

fordomsfuldt og generaliserende sprog, når det kommer til marginaliserede 
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befolkningsgrupper. Vi skal kæmpe for, at alle kan leve et værdigt liv, uden frygt for at 

måtte gå fra hus og hjem eller blive råbt af på gaden. 

I det næste SFU-år skal vi blive bedre til at prioritere vores kræfter – vi skal bruge vores 

krudt, hvor det batter og vi skaber aktivitet og forandring! I SFU har vi høje ambitioner, 

det er positivt – men det kræver også meget arbejde, og i det kommende år skal vi blive 

bedre til at få flere engageret i det nationale arbejde. Derudover skal vi blive mere gennem-

sigtig som organisation og blive bedre til at kommunikere, hvad eks. landsledelsen, forret-

ningsudvalget og andre udvalg laver. Vi er allerede nået langt med facebookgruppen ”SF 

Ungdom – info og debat”, men vi skal arbejde videre! 

Frie ord: 

Da jeg i oktober blev arbejdsløs efter endt uddannelse skulle jeg til møde med min fagfor-

ening. Vi gennemgik mit CV, og jeg blev rådet til at fjerne alt, der bare lugtede af SFU og 

politisk arbejde – man gider da ikke have sådan en politisk hystade ansat. 

Jeg undlod at følge rådet. Det gik op for mig, hvor meget af det jeg er, kan og gør, er rundet 

af SFU. I SFU har jeg lært at samarbejde, gå på kompromis, give og tage plads, tage de sure 

tjanser, holde hovedet koldt, formulere mig konstruktivt, håndtere nederlag, organisere, 

lede og vigtigheden af at have det sjovt, også når det synes svært. 

Jeg har lært alt dette, fordi jeg i SFU har lært at kæmpe for det, jeg tror på. Når man kæm-

per, bliver man et bedre menneske, og man finder ud af, hvor meget man i virkeligheden 

kan. Og det er det, jeg vil arbejde for at mange andre får lov til at opleve. 

Med håb om valg, 

Esther Rørbæk. 

(Jeg kan oplyse, at jeg på trods af mit CV har fået arbejde, så det er ikke så farligt, som fag-

foreningen tror!) 
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HELENE FLENSBORG GLUNDHOLT 

Afdeling: SFU Valby 

Meldt ind i SFU i år: 2018 

Fødselsdato: 02/04/1995 

Beskæftigelse uden for SFU: Jeg arbejder 
til dagligt i Irma og laver uddannelsespo-
litik. 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s landsledelse? 

Jeg vil i SFU kunne bidrage med 6 års 

organisatorisk og politisk erfaring. Dette 

er erfaring jeg har fået mig som bestyrel-

sesmedlem, kasserer og formand for 

EEO. Her har jeg fået erfaring med alt lige fra lokale arrangementer i enkelte byer og regio-

ner, til store nationale arrangementer som blandt andet stormøder og nationale kampagner. 

Samtidig er jeg lokal aktiv og bestyrelsesmedlem i SFU København, og har der igennem 

også fået erfaring med lokalt arbejde i SFU.  

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

Jeg vil fortsætte mit lokale arbejde i SFU København, da jeg brænder for lokalt engagement 

og aktivitet, som skaber et bedre SFU hvor styrken kommer nedefra. Derfor vil jeg også 

være med til at sikre et lokalt SFU, hvor synligheden bliver større for både den lokale afde-

ling, men også SFU nationalt. Samtidig vil jeg nationalt bidrage med mine mange erfarin-

ger, og vil især have fokus på det organisatoriske arbejde.  

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

For mig er den vigtigste politiske kamp klimaet. Vi skal være forgangskæmpere og frontlø-

bere for en grøn ungdomsgeneration, der sætter handling bag ordene og råber op for dem 

der ikke vil lytte, og lukker øjnene blindt for den store klima udordring vi står over for. SFU 

er for mig det mest ambitiøse ungdomsparti når det gælder klima og miljø kampen, og dette 
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skal vi fortsat være. 

 

Et stærkt SFU kan ikke eksistere uden stærke lokalafdelinger og distrikter, og derfor er min 

vision også et endnu stærkere lokalt SFU, med gode kontaktflader til det nationale. Derfor 

synes jeg også det er enormt vigtigt, at vi sørger for en god og informerende skoling, så vores 

lokalafdelinger har de bedste forudsætninger for at skabe et endnu bedre og større SFU.  

Frie ord: 

Jeg er SFU'er fordi jeg tror på bedre verden, og et samfund hvor alle er lige. Men min vision 

bliver aldrig til andet end en vision, hvis ikke der er unge som os, der kæmper for at flytte 

det fra vision til virkelighed. Vores politik og vores kampgejst rykker virkelig noget i det 

store billede, og derfor er jeg stolt over at være en del af SFU. Derfor vil jeg også gerne bi-

drage til, at vi fortsat kan være et slagkraftigt og virkelighedsnært SFU, med de erfaringer 

jeg har i rygsækken. De erfaringer håber jeg, at jeg kan få lov til at tage med i Landsledel-

sen.  

 

Med håb om valg  

Helene Glundholt 
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JEPPE RIIS 

Afdeling: SFU Aarhus 

Meldt ind i SFU i år: 2014 

Fødselsdato: 05/11/1995 

Beskæftigelse uden for SFU: Studerer 

idéhistorie 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s     landsledelse? 

Først og fremmest vil jeg naturligvis 

bidrage med en brændende passion 

for at ændre verden i en rød og grøn 

retning. samtidig bidrager jeg med 

stærk ideologisk fundering såvel marxistisk som feministisk samt bred organisatorisk erfa-

ring i kraft af poster i kommunikationsudvalget og landsledelsen - først som distriktssekre-

tær, senere som landsmødevalgt suppleant. Endelig er jeg en erfaren debattør, der er klar til 

at stille op overalt i landet for at give de borgerlige en ordentlig omgang! 

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

Nationalt: jeg vil naturligvis gøre min stemme gældende i landsledelsen, og samtidig vil jeg 

deltage i flere af de fantastiske udvalg, der eksisterer. Derudover vil jeg naturligvis altid stå 

klar til at hjælpe der hvor brug for det, når det er muligt. 

Lokalt: landsmødevalgte ledelsesmedlemmer har et ansvar for at gå forrest i deres lokalaf-

delinger, hvad enten det er til møder, når der skal deles ud og selvfølgelig ikke mindst når 

de er valg og vi skal på gaderne. Dette ansvar vil jeg udfylde. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Politisk: SFU bør være dem man tyr til, når kampen skal kæmpes for samfundets under-

trykte grupper - hvad enten det er den køn, seksualitet, etnicitet eller klasse der er den 
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undertrykkende faktor. SFU skal være forrest på barrikaderne, når magthaverne underkuer 

folket!  

Min vigtigste politiske kæphest må være kampen mod kapitalismen. Alle andre kampe star-

tet og slutter her. Racisme, sexisme, homofobi - alle som én er de resultater af den skånsels-

løse profitjagt, vi ser i vores samfund i dag. Således må vi altid have kapitalismekritikken 

for øje, når vi kæmper for vores politik. 

Organisatorisk: Internt er det først og fremmest vigtigt, at vores politiske visioner afspejles i 

måden vi driver organisation. Vi skal fortsat fremme feministisk praksis på vore træf - alle 

skal føle sig velkomne. Dertil har de feministiske formøder ydet et stærkt bidrag. Eksternt 

er det alfa omega, at vi fortsat er stærke kommunikativt, så vi bliver set. Vi skal være det 

naturlige valg for den unge venstrefløj 

Frie ord: 

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak. Da jeg meldte mig ind i SFU i 2.g havde jeg slet in-

gen idé om, hvor fantastisk et valg det skulle vise sig at være. Ikke blot er jeg blevet klogere 

på politik og har fået lov at kæmpe for den verden jeg ønsker - jeg har mødt nogle mine 

bedste venner og gennemgået en enorm personlig forvandling her. Jeg kan med ro i sindet 

sige, at SFU er det bedste valg jeg har truffet i mit liv.  

Derfor stiller jeg op til SFUs landsledelse. Fordi jeg elsker og brænder for organisationen, 

og fordi jeg ønsker at bidrage til at SFU kan vokse og blive større og stærkere.  

SFU er verdens bedste ungdomsparti - derfor ville det være mig en enorm ære og fornøjelse 

at få lov til at være med til at lede organisationen. 

 

Med håb om valg. 
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KASPER BRINK MOSE 

Afdeling: SFU Nørrebro 

Meldt ind i SFU i år: 2013 

Fødselsdato: 06/03/1997 

Beskæftigelse uden for SFU: Studerer 

Samfundsfag på Københavns Universi-

tet 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s landsledelse? 

Igennem min SFU-tid har jeg som di-

striktssekretær, faglig OK'er, landsmø-

devalgt LL'er og sekretær for SKU, de-

battøruddannelsen og medlem af forretningsudvalget fået et bred skare af organisatoriske 

erfaringer og politisk viden, som jeg vil bruge til at styrke SFU i det kommende år.  

Jeg er ved at være en garvet SFU'er, men har stadig masser af energi og gejst, som jeg vil 

kaste ind i det kommende SFU år. 

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

Vi skal sikre at kræfterne blandt de ledende kammerater bredes ud og styrker hele organi-

sationen. Det vigtigt, at vi sikrer en landsledelse, som er stærkt funderet i basis-arbejdet, 

som foregår i lokalafdelingerne. Jeg er selv aktiv i min lokalafdeling, men stiller også mine 

kræfter til rådighed for andre lokalafdelinger, hvis der er brug for hjælp. 

Jeg håber på at kunne fortsætte arbejdet med at sikre en stærk skoling, styrke det faglige 

arbejde og hjælpe med at styrke SFU’s debattørkorps. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

SFU er 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. 
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Med et snarligt folketing bag os, får vi muligheden for at rykke samfundet markant i en rø-

dere, grønnere og mere feministisk retning.  

Vi skal styrke den aktivistiske basisorganisation, der er rygraden i SFU, og målrette skolin-

gen, så SFU som organisation bliver klædt bedre ideologisk, politisk og organisatorisk på. 

Kampen for socialisme stopper ikke efter et valg – den begynder! 

Politisk skal vi gå i front i kampen mod ulighed og finanskapitalen. Overklassen, store virk-

somheder og banker tjener styrtende, mens uligheden og fattigdommen stiger, klasserne ad-

skilles mellem land og by og lønnen presses.  

Vi skal være dem som både har visionerne og de konkrete mærkbare løsninger på folks be-

kymringer. Folket - særligt ungdommen - skal vide at det er os der taler deres sag og løfter 

deres bekymringer i kampen for socialisme. 

Frie ord: 

Vi har gang på gang vist at SFU kan skabe forandring. Med et forhåbentligt nyt flertal åb-

ner sig nye muligheder for at SFU kan får indflydelse og skabe forandring.  

Vi skal være klare i vores socialistiske og feministiske analyse, men skal også altid stå klare 

med konkrete og nærværende løsninger, som kan indføres, som vi har gjort det med gratis 

psykologhjælp-kampen.  

Der er behov for et stærkt aktivistisk SFU, som også tør tænke strategisk, når vi skal foran-

dre samfundet. Den brede befolkning – og især de fattigste og unge– mærker konsekven-

serne af stigende ulighed, fattigdom, uddannelsesnedskæringer og klimaforandringer. Det 

er vores opgave at favne dem og levere svarene. Og den brede ungdom skal føle sig repræ-

senteret af SFU’s politiske projekt.  

Men det kræver et stærkt SFU, og det håber jeg på at få mulighed for at bidrage til i det 

kommende år.  

Med håb om tillid 
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KIRA MARIE PETER-HANSEN 

Afdeling: SFU Nørrebro 

Meldt ind i SFU i år: 2015 

Fødselsdato: 23/02/1998 

Beskæftigelse uden for SFU: Læser økonomi 

Hvad kan du bidrage med til SFU og SFU’s     

landsledelse? 

Jeg har stor erfaring med organisatorisk arbejde i og 

uden for SFU, og jeg løfter gerne det hårde rug-

brødsarbejde. Forrige år var jeg ansat for SFU, og 

har derfor et godt kendskab til både DUF, vores 

medlemsskab og arbejdet på sekretariatet. 

Til KRV-valget var jeg koordinator for SFU Kbh og Astrid Aller, og erfaringerne herfra kan 

jeg bidrage med til SFU.  

Som EP-kandidat for SFU har jeg også fået redskaber med om kampagnearbejde, politikud-

vikling og kommunikation. 

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

Jeg vil fortsætte med at sidde i bestyrelsen som kasserer i SFU København, og jeg kommer 

til at lægge en del kræfter i distriktet.  

Dertil vil jeg gerne bidrage til, at SFU's forhold til SF forbliver godt, og at vores politiske og 

organisatoriske samarbejde styrkes. Vi kan få langt større politisk indflydelse i SF gennem 

et stærkt samarbejde, og organisatorisk kan vi støtte hinanden. 

Jeg håber samtidig på at kunne bidrage med et strategisk og langsigtet perspektiv i vores 

ledelsesarbejde.  
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Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Det er mit største mål, at SFU igen bliver det natulige parti at melde sig ind i, hvis man er 

ung og venstreorienteret. Vi skal have vores medlemstal op og styrket vores organisation på 

et lokalt og nationalt plan. Vi skal igen være venstrefløjens stærkeste ungdomsparti.  

Det kræver en knivskarp og konsistent ekstern kommunikation, fokus på kampagner og 

skolebesøg som fundamentet for medlemsfremgang, og en hårdtarbejdende Landsledelse, 

der har for øje at sætte en retning for organsationen - politisk, strategisk og organisatorisk - 

og som går forrest, når arbejdet skal fordeles.  

Dertil har vi nogle strukturelle udfordringer, og vi har samtidig muligheden for at omtænke 

vores organisations strukturer og arbejdsmåder. Det gælder f.eks. SFU's udvalgsarbejde, 

hvem der skal løfte hvilke arbejdsopgaver, og hvordan vi igen får en stærk økonomi.  

Vi skal udnytte, at vi snart har fået overstået valgene, og lægge en klar plan for, hvordan vi 

bliver større og stækere. 

Frie ord: 

Struktur kan være rigtig kedelig, men jeg vil alligevel bruge mine frie ord på struktur.  

For politisk forandring og tid til politisk fordybelse, kræver en stærk organisation og struk-

tur. Det kræver bl.a. stærke lokalforeninger, dygtige aktivister og gode, interne processer. 

Jeg tror på, at vi skal bruge "frirummet" efter 4 valg til at pleje vores organisation, og over-

veje, hvordan vi kan få de mest optimale processer. Dertil tror jeg, vi skal styrke vores stra-

tegiske gen i SFU. Vi skal altid have for øje, hvad vores kort- og langsigtede mål er, og 

hvordan vi bedst bruger vores ressourcer til at nå derhen. For mig er målet, at SFU skal 

være venstrefløjens stærkeste og største ungdomsorganisation.  

Jeg håber, at du vil give mig muligheden for at bruge endnu et år på at kæmpe for vores or-

ganisation.  

Har du spørgsmål til min opstilling, er du altid velkommen til at hive fat i mig på Landsmø-

det, eller smide mig en besked på Facebook! 

Med håb om valg 

Kira Marie Peter-Hansen 
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LASSE HJORTHØJ JENSEN 

Afdeling: SFU Aalborg 

Meldt ind i SFU i år: 2016 

Fødselsdato: 29/12/1994 

Beskæftigelse uden for SFU: studerer 

bioteknologi 6. semester 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s landsledelse? 

Jeg har igennem mit studie og to år i 

SFUs klima og miljø udvalg, arbejdet 

rigtig meget med klima- og miljødagsor-

denen. Derfor vil jeg gerne bidrage med 

min brede viden, især inden for dette felt. Derudover har jeg siddet som formand for SFU 

Aalborg, og kender derfor udfordringerne en afdeling kan stå overfor. Jeg ved hvor svært 

det kan være, at have en afdeling, både når man er få og når man er mange, men ved også 

hvordan man kan vende det og få det fedt, ligegyldig hvor mange man er.  

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

Lokalt vil jeg gerne arbejde mere med, stadig at skabe mere aktivitet i Nordjylland. Her vil 

jeg hjælpe med at opstarte afdelinger så der kan komme flere seje SFUere fra nord. Natio-

nalt vil jeg gerne fortsætte arbejdet på, at vi skal blive et endnu grønnere ungdomsparti, 

grøn politik er et hjertebarn, og vi må ikke stå stille. Vi kan hele tiden politikudvikle. Jeg vil 

også arbejde på at det er vores klimakamp der tager kampen op mod kapitalismens evige 

jagt på profit.  

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

I SFU skal vi arbejde med den grønne dagsorden, derfor synes jeg at det skal være en priori-

tering for SFU, at arbejde sammen med de grønne ungdoms bevægelser i Danmark. Kampen 

for en grøn klode er ikke kun vores, men noget vi deler med hele ungdommen. Jeg synes også 
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at vi i SFU skal have fokus på at staus quo ikke er nok for os, når der efter et valg kommer 

en ny regering, så er det vores pligt at sørge for at der bliver ført progressiv grøn og rød po-

litik. Derfor skal vi kunne, både igennem SF, men også uden for borgen presse politikere og 

sætte dagsordenen, både når det gælder det grønne, men også når det gælder progressiv fe-

minisme og kampen mod kapitalismen. Organisatorisk synes jeg vi skal skabe et mere inklu-

derende SFU, hvor der skal være plads til både at kunne tænke og tale højt, også når der er 

uenigheder. Hvis vi skal forandre noget bliver vi også nød til at kunne være uenige og sam-

men finde den bedste løsning. 

Frie ord: 

Jeg meldte mig ind i SFU for 3 år siden, klokken var 5 om morgenen og jeg havde lige set 

Bernie Sanders holde sejrs tale i Vermont, tårer trillede ned af mine kinder, forførste gang 

forstod jeg at vi kunne skabe forandring, at der var et håb for en anden fremtid. En fremtid 

hvor systemet ikke behøver at tjene de få, men et system som kan tjene os alle sammen. Jeg 

sad der i Danmark 7000 km væk og følte alligevel at jeg var en del af noget større, at jeg 

også kunne forandre, at jeg også kunne give håb, og selv om Bernie Sanders tabte primær-

valg, så skabte han en bevægelse, ikke bare i mig, men i millioner af andre. En bevægelse 

for, rent faktisk at forandre, og skabe en fremtid hvor naturen og mennesker kommer i før-

ste række, hvor vi kan ønske fred istedet for at bekrige hinanden. Det er det jeg ønsker at 

gøre i SFU, jeg ønsker at vi skal skabe håb om forandring hos alle.  
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LUCAS EMIL ZUKUNFT  

Afdeling: SFU Køge 

Meldt ind i SFU i år: 2017 

Fødselsdato: 28/09/1997 

Beskæftigelse uden for SFU: Jeg læser 
religionsvidenskab på KU 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s landsledelse? 

Jeg kan bidrage med aldrig at være bange 

for at sige min mening. Jeg byder gerne 

ind med de mere kontroversielle holdnin-

ger, og jeg tager kampen for det, jeg tror 

på. Jeg vil forsøge at tale nogle underpri-

oriterede områder op, og vil i sær kæmpe benhårdt for LGBTQIA+-sagen. Jeg kan bidrage 

til kampen med ustoppelig kampgejst og en vilje til at kæmpe for de ting, jeg tror på - også 

selvom de måske kan være lidt kontroversielle. 

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

Gennem skoling, samtale og debat. Jeg mener det er dødvigtigt at holde gang i debatten 

konstant, så vi aldrig står stille og ender med at blive status quo-bevarende, men hele tiden 

rykker os og gør noget for at skabe samfundsforandring. Gennem skoling håber jeg derud-

over i sær på at sikre at SFU vedbliver at være et trygt og rart sted for alle, og et sted hvor 

der er plads til alle, uagtet hvem man er. Vi fungerer bedre når vi er et fællesskab og alle er 

inkluderet i det fællesskab. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Vi skal have konstante visioner om at udfordre det bestående, både internt og eksternt. Poli-

tisk må vi aldrig lade os tilbage på, at "sådan er det" eller "sådan har det altid været". Vi 

skal udfordre os selv og hinanden til at turde gentænke hvordan vi gør tingene, og i sær 

hvad vi mener. Hver gang vi opnår en sejr, skal vi ikke hvile på den, men se frem mod den 
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næste. Vi skal tænke langt ind i fremtiden med alt hvad vi gør. Vi skal have en vision om at 

være førende på vores politikområder, og for mig gælder det i sær LGBTQIA+-politik, fi-

nans- og skattepolitik samt udenrigspolitik. Vi bør tænke over, hvorfor vi eksisterer som or-

ganisation, og så arbejde ud fra det, og jeg mener ikke at vi eksisterer for vores egen skyld, 

men for andres skyld. Vi eksisterer fordi der er brug for SFU, fordi der er brug for et ung-

domsparti på venstrefløjen, der arbejder effektivt og seriøst, og som også kan være pragma-

tiske og samarbejde med moderpartiet. 

Frie ord: 

Jeg er blevet ret kendt for altid at ytre min holdning til alting, og jeg er også meget bevidst 

om at mine holdninger fra tid til anden opfattes som kontroversielle. Jeg tror på, at det altid 

er bedre at italesætte problemer frem for at gå stille med dem. Jeg håber at ville kunne bi-

drage til landsledelsen med en masse meninger og holdninger, men samtidig også at kunne 

bidrage til det sociale fællesskab i ledelsen, og til det sociale bånd der skal være mellem le-

delsen og resten af organisationen. Når jeg ikke render rundt og er seriøs omkring politik 

holder jeg meget af at drikke og feste, og jeg har en holdning om, at alle skal have det 

mindst lige så sjovt som mig - så det vil jeg da arbejde for! De sidste af mine frie ord vil jeg 

bare bruge på at ønske jer allesammen et godt landsmøde. Jeg håber at vi får mulighed for 

at drikke en øl sammen, og hvis du ikke kender mig, så er hermed en opfordring til at lære 

mig at kende! 

 

Med håb om valg. 
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MADS BALSLEV HANSEN 

Afdeling: SFU Amager 

Meldt ind i SFU i år: 2013 

Fødselsdato: 04/03/1997 

Beskæftigelse uden for SFU: Studerer 
historie på KU og er svømmetræner  

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s landsledelse? 

Jeg tror jeg vil kunne bidrage med mine 

politiske visioner, som jeg også mener er 

noget af det vigtigste. SFU skal hele ti-

den udvikle nye gode svar på de proble-

mer, som der er i verden, om det så gæl-

der det helt nære eller at bekæmpe storkapitale. Derudover har jeg også gennem min efter-

hånden lange erfaring med sfu på alle niveauer indsigt hvordan man får ting ført ud i livet. 

Jeg tror, at jeg sammen med resten af LL og SFU vil kunne drive Danmark i en mere socia-

listisk retning.  

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

Jeg vil selvfølgelig deltage aktivt i LL og være med i forskellige udvalg. Derudover så går 

jeg også meget op i at være lokalaktiv, da jeg mener at det er vigtigt at man som LL'er har 

god føling med hvad der sker i ens lokalafdeling. Man må kende en organisation, før man 

kan lede den. 

Jeg er nok primært interreseret i det politiske, men vil også meget gerne være med til at 

planlægge kampagner eller valgkampe, som jeg tidligere har gjort i forhold til kommunal-

valg og skolevalg. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 



Side 27 af 37 

I forhold til de politiske visioner, så mener jeg at det er vigtigt at SFU kan balancere mellem 

det abstrakte og nære. Vi skal både have svar på hvordan vi overtager kontrollen af produk-

tionsmidlerne, men også hvordan og hvorfor det er vigtigt at den lille skole i lokalsamfundet 

bliver bevaret. Vi skal altid have svaret og vi skal også altid kunne svare på hvordan. Vi skal 

både kunne drømme men også handle løsningsorienteret. I forhold til det organisatoriske, så 

bliver næste år et hårdt år. Vi skal spare nogen penge og bliver derfor nødt til at finde flere 

frivillige kræfter. Jeg vil kæmpe for et mere arbejdende LL og FU, som i langt højere grad 

end idag skal være ude i landet og hjælpe sek med centrale opgaver. Derudover, så skal det 

også være sjovt at være SFU'er og derfor er det utroligt vigtigt at vi i flok løfter mulighed 

for lokalafdelingers udfoldelse, da det er det for mig, som er helt essentielt ved SFU.  

Frie ord: 

I SFU er der mange forskellige ting man kan gå op i. For mig er omfordeling og kollektivise-
ring af økonomien dog det vigtigste og derfor også det, som jeg i et kommende LL vil 
kæmpe for, at vi som SFU skal fokusere på. Jeg anderkender dog, at især klimaet også er 
vigtigt, da det ligesom handler om at redde den jord, hvorpå den tidligere nævnte kamp skal 
kæmpes, og derfor skal vi selvfølgelig også prioritere det. En anden ting, som er hver nævne 
om mig selv er, at jeg nu er bosiddende i København, men at jeg altid vil være sønderjyde i 
hjertet. De erfaringer, som jeg gjort med udkantsdanmark har også været med til at præge 
mig politisk. Jeg vil altid kæmpe for bedre forhold for de mennesker, som bor i udkanten.  
 
SFU er en organisation, som kan være med til at forandre Danmark og det vil jeg gerne 
hjælpe med. Vi har brug for revolutionære kræfter, som hele tiden kæmper for forandring 
til det bedre. 
 
For marxisme, solidaritet og bæredygtighed, stem Mads Balslev  
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MAGNUS KRONBORG CHRISTIANSEN 

Afdeling: SFU Aalborg 

Meldt ind i SFU i år: 2011 

Fødselsdato: 23/09/1995 

Beskæftigelse uden for SFU: Arbejder 
(Pædagogmedhjælper) 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 
SFU’s landsledelse? 

Jeg synes, efter at være vendt tilbage fra 

Elev- og Studenterbevægelsen (ESB) og 

efter at have været aktiv i SFU igen, at 

have fået indblik i vores organisation, og 

dermed har erfaring, både fra et tidli-

gere SFU men også fra ESB. Det mener jeg kan styrke mig, i min politiske og organisatori-

ske analyse. Jeg har desuden beskæftiget mig rigtig meget med både uddannelses og klima-

politik, og mener derfor at have god mulighed for at tale ind i, nogle af de for tiden vigtigste 

emner. 

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

Lokalt laver jeg i forvejen rigtig meget i SFU Aalborg. Men noget af det jeg gerne vil ar-

bejde mere med, er opbyggelsen af SFU Nordjylland, så vi får andre aktive afdelinger. Nati-

onalt vil jeg, uanset om jeg bliver valgt til landsledelen eller ej, arbejde organisatorisk og 

politisk efter præmissen om, at jeg med udgangspunkt i mit vidensniveau skal agere forskel-

ligt. Det er derfor okay at lade andre være bærende på områder, jeg ikke har tilstrækkelig 

viden og erfaring indenfor. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

For at vi kan oparbejde vores politiske projekt, er det vigtigt at vi både i vores politikudvik-

ling men i lige så høj grad i vores sprog, ikke bliver internt. Derfor er det vigtigt at vi arbej-

der aktivt med, at vores sprog og politikudvikling bliver bredt funderet, eksempelvis med 

visionsworkshops i de lokalafdelinger der ønsker dette, på de politikområder der skal 
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arbejdes med i det kommende år. Desuden mener jeg, at vi skal være bedre til at lytte til de 

berørte grupper når vi laver politik, og derfor både have lyttemøder med dem vores politik 

berører, men også udvide og forbedre vores samarbejdspartnere i forskellige folklige og fag-

lige bevægelser. 

Frie ord: 

Jeg ved hvor meget SFU har betydet for mig, ikke kun i forhold til at danne politiske hold-

ninger og skabe forandringer, men også i forhold til det fællesskab, som tog imod mig for 

snart 8 år siden, og igen da jeg vendte tilbage fra min tid i Elev- og Studenterbevægelsen. 

Vores fællesskab har ændret sig markant, men på en rigtig god måde, hvor vi blandt andet 

er blevet meget bedre i vores feministiske praksis. Det er en udvikling jeg rigtig gerne vil 

biddrage til vi fortsætter, således det altid bliver en bedre oplevelse at være aktiv SFU'er. 
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NANNA KRÆMMER HANSEN 

Afdeling: SFU Sydfyn og Øerne 

Meldt ind i SFU i år: 2017 

Fødselsdato: 23/03/1999 

Beskæftigelse uden for SFU: Arbejder som pædagog-
medhjælper i en vuggestue 

Hvad kan du bidrage med til SFU og SFU’s         

landsledelse? 

Jeg er vild med at engagere mig i SFU. Som tidligere 

forkvinde, og nuværende kasserer, i Sydfyn og Øerne, 

har jeg masser af erfaring med at tage ansvar og få 

tingene til at ske. Jeg har derfor oplevet de forskellige 

udfordringer man kan møde som lille afdeling. Jeg har 

siddet i Skolingsudvalget i år, og er derfor også vant til at tage initiativet i det nationale ar-

bejde. De erfaringer, og det engagement, vil jeg fortsat tage med i mit arbejde, hvis jeg bli-

ver valgt til landsledelsen. 

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

Jeg brænder for et SFU, hvor organisationen fungerer så godt som overhovedet muligt - na-

tionalt, lokalt, og i arbejdet mellem disse. Vi går to vigtige valgkampe i møde, og derfor skal 

vi være klar til at støtte afdelingerne hvor der er brug for det, på den bedst mulige måde. 

Derudover skal ledelsens arbejde blive mere gennemsigtigt og tilgængeligt for lokalaktive. 

Derfor vil jeg virkelig prioritere den gode kommunikation mellem lokalafdelingerne og 

landsorganisationen i mit arbejde i ledelsen.  

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Vi går som sagt et år med to vigtige valgkampe i møde. Velfærden bliver presset mere og 

mere, og derfor ser jeg lighed i sundhed, både i forhold til tandplejen og psykiatrien, som en 

af de vigtigste kampe. Den feministiske kamp er og forbliver også utrolig aktuel. Alle skal 

have lov til at være hvem de er, gå klædt som de vil, og elske dem de gør, uden frygt for at 
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blive chikaneret. Vi skal i endnu højere grad end i dag vise ungdommen at vi er det femini-

stiske ungdomsparti, og at vi bl.a. tør gå forrest i kampen for LGBT+ personers rettigheder.  

Vi skal også fortsat vise at SFU er det åbenlyse sted at være, for unge med en passion for en 

rødere, grønnere og mere feministisk verden. Men SFU er ikke mindst også danmarks akti-

vistiske ungdomsparti. Derfor skal vi sikre at landsorganisationen kan støtte lokalafdelin-

gerne på den bedst mulige måde under valgkampene. Vi skal dække hele landet med de fe-

deste aktioner og valgkampe, og det kan kun ske med den bedst mulige organisation bag. 

Frie ord: 

Jeg er helt vild med SFU, og elsker virkelig at bruge min tid på organisationen. Det kan 

blandt andet ses på min kæmpe begejstring når det endelig lykkes at oprette en konto i Syd-

fyn og Øerne, eller når vi får booket de fedeste oplæg til træf. 

Udover at bruge meget af min tid på SFU, er jeg en ganske almindelig 20 årig, med hang til 

kropspositivisme, hækling, og den helt rigtige musik på dansegulvet. 

Lige nu arbejder jeg som pædagogmedhjælper i mit sabbatår, og jeg har planer om at tage 

på højskole et par måneder i efteråret, for derefter at starte på medicinstudiet i København 

til vinter. 

Jeg lover fortsat at kæmpe for cider på menukortet og te i kanderne, på vegne af de ikke-

kaffe-og-øl-drikkende SFUere, som er i stort undertal i organisationen. 

 

Med håb om valg 
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RASMUS KAPPELGAARD GUSTAFSSON 

Afdeling: SFU Århus 

Meldt ind i SFU i år: 2011 

Fødselsdato: 19/04/1995 

Beskæftigelse uden for SFU: Statskund-
skabsstuderende, Aarhus Universitet 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s         landsledelse? 

Jeg har været medlem siden 2011, og 

både været aktiv i først Vordingborg og 

senere Århus. Indenfor de seneste 3 år 

har jeg siddet 2,5 år i SFU Århus’ besty-

relse, hvoraf 1,5 af disse var som kasserer (så jeg ved hvordan man administrere en gæld). I 

de seneste 2 år har jeg også siddet i LL, hvor jeg bl.a. har været med i researchenheden. En-

delig har jeg også, de seneste måneder, været med til planlægning og koordineringen af 

både Folketingsvalgkamp i Århus, og Kiras EP-valgkamp.  

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

Det kommende år vil jeg engagere i både lokalt og nationalt arbejde. Lokalt vil jeg gøre alt 

hvad jeg kan for at vi får et godt Folketingsvalg i Østjylland (helst få valgt Anna ind), og 

derudover kæmpe for at sikre en høj aktivitet i SFU Århus. Nationalt vil jeg intensivere mit 

arbejde, ved at stille op til FU. Her håber jeg at kunne gøre en forskel for SFU. Derudover 

vil jeg fortsætte mit arbejde i Kiras EP-valgkamp, og forhåbentlig bliver der også tid til mit 

hjertebarn: Researchenheden <3.  

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Vi står desværre overfor at skulle spare nogle penge det kommende års tid, som følge af det 

faldende medlemstal. Det bliver vi nødt til at tilpasse organisationen efter. Et af de steder 

hvor jeg synes, vi kan gøre dette, er ved at skære ned på vores udvalg. Vi har i det seneste år 

haft rigtig mange udvalg, og desværre har mange af disse ikke nået at lave så meget. En 
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måde hvorpå vi omvendt kan sikre os at alle medlemmer kan engagere i emner de brænder 

for, er via vores netværk. Derfor mener jeg også netværkene skal styrkes. Endeligt synes jeg 

også vi skal prioritere hvervningen højt. Det kan ikke passe at vi mister medlemmer, i en tid 

hvor SF går frem.  

Politisk brænder jeg rigtig meget for integrationsdagsordenen, og jeg håber virkelig at det 

er en kamp SFU vil kaste sig ind i det kommende år. Vi skal simpelthen ikke acceptere den 

voksende racisme, og bare se på mens det bliver mere og mere legitimt at tale om flygtninge 

som et objekt der skal sendes væk, og ikke som mennesker.  

Frie ord: 

Vi står overfor ikke bare ét, men to, meget vigtige valg indenfor de næste måneder. Det bli-

ver en hård opgave, som ingen af os rigtigt kan overskue. Men vi kan klare det kammerater! 

For der er for meget på spil til at kaste håndklædet i ringen. Til Folketingsvalget, skal vi for 

alt i verden, have kastet den borgerlige regering ud, og allerhelst få sendt dem til Lindholm. 

Men en ny regering er ikke et mål i sig selv. Vi skal have en venstreorienteret politik, og for 

at få det, kræver det at vi arbejder hårdt for at presse Socialdemokratiet til venstre.  

Men vi må heller ikke glemme EP-valgkampen. For hvis vi skal bekæmpe klimaforandrin-

ger og skattesnyd, og sikre en fair behandling af flygtninge, er det ikke nok at fokusere på 

hvad Folketinget kan gøre. Så er vi nødt til at fokusere på EU-niveau. Derfor vil jeg håbe, 

at EP-valgkampen ikke går helt i glemmebogen i løbet af valgkampen, for det er en mindst 

ligeså vigtig kamp som Folketingsvalget.  

Glæder mig til at se jer på landsmødet!  
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SØREN NØRGAARD 

Afdeling: SFU Vanløse-Brønshøj 

Meldt ind i SFU i år: 2006 

Fødselsdato: 05/07/1990 

Beskæftigelse uden for SFU: Analyse-
konsulent ved Jobcenteret, Halsnæs 
Kommune 

Hvad kan du bidrage med til SFU og 

SFU’s landsledelse? 

Først og fremmest vil jeg bidrage med 

min erfaring som lokalaktiv. Jeg har væ-

ret aktiv i 3 forskellige afdelinger, i både 

op- og nedture og har prøvet at deltage i 

både de største succeser og fiaskoer i SFU. Jeg håber derfor at kunne give landsledelsen et 

bredt perspektiv på SFU. SFU er også en organisation med store drømme og begrænsede 

ressourcer, derfor håber jeg også at min kedelige DJØF-faglighed i struktur, økonomi og 

analyse kan gøre os endnu mere effektive i kampen for socialismen. 

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

Først og fremmest forventer jeg fortsat at være aktiv i min lokalafdeling i København. Nati-

onalt håber jeg at kunne bidrage gennem udvalgsarbejdet. Jeg håber at kunne særligt at pri-

oritere min tid til at arbejde med en bedre skoling af vores lokale ledere, enten på træf eller 

igennem udvidet leder. Derudover vil jeg fortsat prioritere at hjælpe SFU både organisato-

risk og politisk med research da jeg stadig brænder meget for denne opgave og ikke kan 

lade være uanset om der er et udvalg eller ej.  

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Det kommende SFU-år bliver et år defineret af svære valg og prioriteringer. Politisk kan vi 

håbe på et regeringsskifte og et nyt flertal. Det er indiskutabelt et fremskridt, men det bety-

der også et SF med mere ansvar og indflydelse. Det betyder også hårde valg om hvor lang 

SF skal gå for at få indflydelse og hvordan SFU stiller sig i forhold til dette. Vi skal ikke 
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gentage fejlene fra tiden i regering, men at lade de borgerlige få indflydelser for at undgå at 

tage ansvar er ikke løsningen. Organisatorisk står vi også over for en hård prioritering, vi 

står overfor en historisk sparerunde. I en tid med få ressourcer er det vigtigere end nogen-

sinde før at vi er villige til at prioritere de tiltag, som skaber forandring og styrker organisa-

tionen også selvom vi må vælge noget fra som vi kommer til at savne.  

Frie ord: 

 
Jeg meldte mig ind i SFU for over 10 år siden for at kæmpe for en bedre verden. Når jeg 
genopstiller til landsledelsen, er det fordi jeg har lært, at det kan lade sig gøre at ændre. På 
trods af SF og SFUs op- og nedture har jeg aldrig mistet lysten til at kæmpe videre. Jeg har 
oplevet et SFU, der har kunnet sikre gratis psykologhjælp til titusindvis af mennesker, få 
valgt det yngste medlem af europaparlamentet ind og har kunnet bryde tabuer om usunde 
kropsidealer. Vi ved aldrig hvornår muligheden for den næste sejr kommer, men når den 
kommer, vil jeg være med til at give alt hvad jeg har så vi sammen kan tættere på et sociali-
stisk samfund.  

Har du spørgsmål til mit kandidatur eller andet så tag endelig fat i mig på LM.  
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TOM H. WEINREICH 

Afdeling: SFU Amager 

Meldt ind i SFU i år: 2012 

Fødselsdato: 02/11/1995 

Beskæftigelse uden for SFU: Teolo-
gistuderende 

Hvad kan du bidrage med til SFU 

og SFU’s landsledelse? 

Det næste år står SFU i en meget 

anderledes situation. Vi skal lave 

ændringer af vores organisation og 

forholde os til, at SF ikke længere er 

i opposition. Jeg mener at kunne bi-

drage til det første med en bred baggrund, af at have været aktiv i SFU, elev -og studenter-

bevægelsen og flere andre steder i det politiske Danmark de sidste 6 år. Jeg sad i ledelsen da 

SF var i regeringen sidst og mener at kunne bidrage, til at placere os et sted hvor SFU kan 

være den kritiske, socialistiske stemme.  

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

Der står konsekvent i min kalender at jeg skal til det ugentlige møde i min lokalafdeling. 

Derudover håber jeg på at kunne bruge mere tid på aktivisme det kommende år, end jeg har 

i det sidste, hvor forberedelser til folketingsvalget har fyldt meget. Det er vigtigt for mig, at 

sikre en kobling mellem de overordnede beslutninger og den helt konkrete aktivisme, så der 

er den mindst mulige afstand fra top til bund i organisationen.  Nationalt vil jeg rigtig 

gerne bruge mere tid på at lave skoling. 

Hvilke visioner – både politiske og organisatoriske - mener du er vigtige for SFU og hvor-

dan skal vi udmønte det? 

Politisk er der særligt to områder, som jeg mener at vi særligt skal prioritere det næste år. 

For det første skal vi prioritere at investere massivt i vores uddannelser, som er blevet un-

derfinansieret igennem de sidste mange år. For det andet skal vi tage den racistiske drejning 
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i Dansk politik meget alvorligt. Det kan ikke være rigtigt, at Danmark igen og igen går på 

kant med grundlæggende menneskerettigheder og lægger samfundsgrupper for had, for at 

gennemføre en dybt reaktionær politisk agenda.  

Organisatorisk håber jeg at vi kan arbejde videre med feministiske formøder, som jeg har 

været med til at facilitere. Jeg tror, at næste år kommer til at byde på en del organisatoriske 

ændringer, hvor det er ekstremt vigtigt at vi sikrer så åben og mangfoldig en organisation 

som muligt - på den måde tager vi vores feministiske og anti-racistiske grundlag seriøst. 

Derudover skal vi altid være opmærksomme, på at selvom man brænder for sagen, så bræn-

der man ikke ud.  

Frie ord: 

Nu er det jo påske, så som teolog er jeg jo næsten nødt til at sige noget bevinget, der også 
passer på det kommende folketingsvalg. Påsken er en lektion, i hvordan en brutal besættel-
sesmagt knuser hvad de opfatter som et oprør, der i virkeligheden er Guds kærlighedser-
klæring til mennesker. Men kærligheden kræver også retfærdighed - faktisk skal man ofte 
kigge efter retfærdigheden, for at se kærligheden offentligt. Når SFU's principprogram hed-
der For Frihed og Retfærdighed, er det fordi socialisme er den frisættende kærlighed til 
mennesker, som i dag slaver under kapital og undertrykkelse. Det kræver som det allerfør-
ste en retfærdig fordeling af samfundets goder og magt. Det er vi ret langt fra i dag, men så 
skal man jo huske at hverken påsken eller SFU's landsmøde slutter langfredag, men forsæt-
ter helt til sejren påskemorgen!  
 
Wow... Det blev lidt tungt. Skal vi ikke tage en dårlig joke istedet: Hvad kalder man en ind-
bagt haj? Find mig på LM hvis du vil have svaret ;-) 


