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Kære Landsmøde. 

Jeg hedder Tom, er 22 år gammel, 
studerer til dagligt teologi på 
Københavns Universitet og ønsker at 
være jeres stemme i Europa. 

En folkelig EP-valgkamp 

Den måske største udfordring vi som 
parti står overfor, når det kommer til 
en valgkamp, er at fortælle den brede 
ungdom, hvorfor EU er relevant for 
dem. SFU har flere gange imens jeg 
har været aktiv formået at løfte en 
dagsorden, som slet ikke fandtes på det politiske landkort. Vi har gang på gang gjort det, 
som snusfornuften sagde var umuligt. Derfor kan og skal vi spille en ekstremt vigtig rolle i 
at aktivere og politisere vores kammerater, til at tage del i kampen om fremtidens Europa. 
Jeg tror på, at den erfaring og baggrund jeg har, giver mig et udgangspunkt for at føre en 
valgkamp, der samler en folkelig opbakning til det Europa som vi i SFU drømmer om.  

Grunden til at vi i SFU har kunnet rykke folks bevidsthed, er at vi formår at fortælle om de 
voldsomt store udfordringer, som vi står overfor som fællesskab, mens vi samtidig skaber et 
håb om et bedre imorgen. Vi skal være dem, som tør tale ærligt om de problemer der er i EU 
uden at give op; vi skal præsentere det alternativ som vi tror at EU kan blive: Et 
internationalt samarbejde som ikke tjener millionæren i Madrid, men slagteren i Svendborg. 

Store udfordringer skal løses i store fællesskaber. 

Der skal ikke være nogen tvivl, om at Europa lige nu befinder sig i en skæbnestund og at 
EU bliver en afgørende kampplads. Vi ser at en ekstrem højrefløj stormer frem, og at 
magtfulde multinationale selskaber ikke kan stoppes af enkelte stater, når de i jagten på 
profit er komplet ligeglade med klimaet, arbejderrettigheder og med at betale skat. 



Vi ser heldigvis også progressive bevægelser, som ikke lader højrefløjen få det sidste ord og 
en mulighed, for at vi igennem forpligtende fællesskaber med andre lande kan sikre 
grundlæggende rettigheder, beskytte vores klima og kræve at selv de mest magtfulde 
virksomheder bidrager til fællesskabet.  

For at kunne tæmme store virksomheder, kræves der store demokratier og EU er det bedste 
våben vi har. Her må vi ikke være blinde, for at der også er stærke konservative kræfter i 
EU, som kæmper en reaktionær kamp imod vores visioner, men det er netop derfor, at vi 
med åbne og kritiske øjne skal gå helhjertet ind i kampen. 

I de sidste seks år har jeg arbejdet med snart alle dele af SFU og brugt en god del af mine 
vågne timer, på at lave aktivisme, udvikle politik og føre kampagner. Udover SFU har jeg 
en bred erfaring fra diverse elev -og studenterorganisationer, som betyder at jeg siden jeg 
selv blev aktiv, har aktiveret og mobilisere mennesker til politisk handling, som ellers slet 
ikke opfattede sig selv som politiske. Derudover var jeg bestyrelsesmedlem i flere år og 
næstformand for Europæisk Ungdom, så jeg har stor viden og erfaring indenfor EU-politik. 
I SFU har jeg lavet alt fra at være lokalaktiv og føre kampagner, henover at stå for 
uddannelser og udvalg og skrive politikpapire, til at sidde i landsledelsen og 
forretningsudvalget.  

Det er med denne baggrund og disse visioner, at jeg helt vildt gerne vil stille mig til 
rådighed for SFU som europaparlamentskandidat. 

Med håb om valg 

Tom H. Weinreich 

 


