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■ Axel Hallberg, 19, Lund. Språkrör för Grön ung- ■ Frida Jansson, 21, Malmö. Ordförande i Liberala ■ Mansour Ahmed, 26, Helsingborg. Ordförande
dom, kandidat i riksdags- och kommunalvalet.
ungdomsförbundet (LUF) i Skåne.
i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
(SSU) i Skåne.

■ Evelina Reuterfors, 22, Malmö. Vice ord-

förande i Centerpartiets ungdomsförbund (CUF:s)
förbundsstyrelse.

Ungdomsförbunden
– mer än en hejarklack
De är unga, engagerade och verbala – och inför valet jobbar de dygnet runt. Unga i dag är
intresserade av politik, men inte nödvändigtvis partipolitik. Här är de som trotsar trenden.
Sydsvenskan och HD har träffat riksdagspartiernas ungdomsförbund mitt i valspurten.

■ Ylva Aspelin, 21, Lund. Ordförande i Ung vänster i Skåne.

■ Stefan Sarmes, 20, Bara. Ordförande i Krist-

■ Helena Nanne, 26, Malmö. Andre vice för-

■ Pontus Andersson, 26, Helsingborg. Vice

demokratiska ungdomsförbundet (KDU) i Skåne.

bundsordförande i Moderata ungdomsförbundet
(MUF) och politisk sekreterare för Moderaterna
i Region Skåne.

förbundsordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna, kandidat i riksdagsoch kommunalvalet.

A12

Söndag 26 augusti 2018

A13

Söndag 26 augusti 2018

VALET 2018

UNGA POLITIKER

”Folk är också oroliga över att vi har så mycket fascister i Skåne”, säger Ylva Aspelin, från Ung vänster, på en valFOTO: PATRIK RENMARK
picknick för medlemmarna i Malmö.
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Stefan Sarmes, KDU, delar ut valreklam i Bara.
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”Jag har en stark tro på att det går att förändra samhället”
SKÅNE

■ Sverige har ett av de yngs

ta demokratiska parlamen
ten i världen och exceptio
nellt många unga politi
ker på höga positioner. Va
let 2014 gav oss den yngsta
riksdagen i Sveriges histo
ria, och den kommer antag
ligen inte att bli äldre i år,
tror journalisten och förfat
taren Michaela Abercrom
bie Simpson.
– Tendensen med fler
unga politiker på höga po
sitioner har bara blivit star
kare, säger hon.
Hon har studerat unga
politiker och skrev inför
förra valet boken Broilers
tillsammans med Anders
Rydell.
Många av dagens parti
ledare har börjat sin karriär
i ungdomsförbundet, bland
dem Annie Lööf, Gustav
Fridolin och Ebba Busch

Thor. De blev alla valda till
partiledare som 28åringar
och har givetvis banat väg
för framtidens unga politi
ker i Sverige, säger Micha
ela Abercrombie Simpson.
– I Skåne verkar det fin
nas en hel del unga politi
ker på lokal nivå. Sveriges
Kommuner och Landsting,
SKL, gjorde en granskning
av landets förtroendevalda
i kommuner och landsting
och då hade Lunds kom
mun högst andel unga po
litiker under 30 år.
– Så vi kommer säkert att
se fler unga stjärnskott från
Skåne även på riksnivå.

Arbetshästarna
■ – Välkommen till Sveriges

fetaste frihetsrörelse, säger
Frida Jansson (LUF) till en
ung tjej som precis tagit
steget till att gå med i för
bundet som Frida Jansson

är distriktsordförande för.
Den första person Frida
Jansson går fram till på
Lilla Fiskaregatan i Lund
lyckas hon värva. Med
knappa andningspauser
berättar hon om vad frihet
betyder för LUF och när
hon får en fråga om psykisk
ohälsa vet hon precis var
hon står. Vården kring psy
kisk ohälsa måste bli bättre.
– Christian, kom med en
tatuering!
Kollegan Christian Brun
du kommer med en gnug
gis, tvättsvamp och en sprej
flaska med vatten. Medan
Frida Jansson klistrar på
den tillfälliga tatueringen
får han ta över och berätta
om varför man ska gå med
i LUF.
– Innan ni kom åt jag
två koffeintabletter och
drack en iskaffe. Det finns
inte mycket tid till annat,
efter det här ska jag ut och

knacka dörr, säger Frida
Jansson.
I Malmö, på Lilla torg, tar
Helena Nanne från Mode
rata ungdomsförbundet
(MUF) med sig partileda
ren Ulf Kristersson under
armen och går ut på gatan.
Ulf är en pappfigur i nästan
verklig storlek.
– Han är lite kortare än
originalet, säger hon och
mäter Ulf med blicken.
Helena Nanne är 26 år
gammal och har varit med
i ungdomsförbundet i åtta
år. För henne och många
andra är valupptakten ett
heltidsarbete, dygnet runt.
– Man börjar tidig mor
gon med att dela ut kaffe
till pendlare på Centralen.
Sedan äter man frukost,
åker till skolor och kam
panjar, gör några timmar
i valstugan, äter middag
ihop, lappar brevlådor och

FAKTA
Medlemsantal
(6–25 år)
CUF
2 759 medlemmar
Grön Ungdom
3 034
KDU
3 613
MUF
8 909
SSU
3 404
Ung Vänster
964
LUF
1 488
Ungsvenskarna
Ej ansökt
■ Källa: Myndigheten för ung-

doms- och civilsamhällesfrågor.
Siffrorna är det antalet medlemmar som förbunden sökt
bidrag för under 2018 – baserat
på medlemsantal från 201

delar ut vattenflaskor när
klubbarna stänger. Sedan
är det plötsligt dags att
koka kaffe igen, säger hon.
Det här är hennes fjärde
valrörelse och hon beskri
ver det som ”det absolut
roligaste man kan göra”.
– Man behöver inte sova
så mycket för det finns en
sådan energi i samman
hanget och runtomkring en.
För en del sträcker sig pla
nerna för framtiden inte
längre än till valet den 9
september.
– Jag har inte tänkt ett
dugg på vad som händer
efter det. Varken i skolan,
eller om jag ska åka någon
stans. Ingenting finns efter
det datumet, säger Frida
Jansson (LUF), som stude
rar juridik vid Lunds uni
versitet.
I valrörelsen är ung
domsförbunden mycket

viktiga, säger forskaren
Malena Rosén Sundström
vid Lunds universitet. Hon
leder det pågående forsk
ningsprojektet ”Politiskt
deltagande bland unga –
från partidemokrater till
sociala medieaktivister?”.
– Ungdomsförbunden är
väldigt aktiva i val. Bland
dem vi intervjuat ser många
det som en chans att flätas
ihop med moderpartiet,
som man inte möter så ofta
annars. Andra är mer cy
niska och säger att moder
partierna är glada över dem
i valtider, men glömmer
bort dem mellan valen.
Men medlemsantalet
i de politiska partierna har
sjunkit under de senaste
20–30 åren – både i Sveri
ge och i resten av västvärl
den, enligt Malena Rosén
Sundström. Framför allt
när det gäller unga medlem
mar. Det betyder att arbets

bördan är ganska stor bland
de unga som väl är aktiva.

Partipolitiken
■ En lådcykel med ett stort,

rött V på vagnen signale
rar vilka det är som sitter
i gräset på Ung Vänsters
picknick i Slottsparken
i Malmö. Diskussionerna
handlar om allt från Nor
diska motståndsrörelsen,
om man borde låta bli att
handla på multinationel
la storföretag såsom H&M
och McDonald’s, till att
handla om vården.
– Vården i Skåne är fucked
up. Den har fungerat jätte
dåligt jättelänge. Det gäller
också psykvården för unga,
säger Ylva Aspelin, distrikts
ordförande i Skåne.
Det som får unga att börja
engagera sig i politik är ofta
problem som de stöter på

i sin vardag, säger hon. Och
det som får dem att fort
sätta är att de ser att poli
tik faktiskt kan leda till för
ändring. Det har varit av
görande för hennes eget
fortsatta engagemang.
– Jag tycker det här sam
hället är piss och det eko
nomiska systemet är ge
nomruttet, men jag har
också en stark tro på att det
går att förändra samhället
så länge vi går ihop och gör
det tillsammans.
Unga är intresserade av
politik, men det är få som
lockas av just partipoli
tiken. Det visade analys
företaget Ungdomsbaro
meterns undersökning
förra året. Det är snarare
enskilda frågor, till exem
pel miljöfrågan, som man
vill fokusera sin energi på,
säger Malena RosénSund
ström.
– Många tycker det är

”Jag har inte
tänkt ett dugg
på vad som händer efter det.
Varken i skolan,
eller om jag
ska åka någonstans. Ingenting finns efter
det datumet.”
Frida Jansson, ordförande
i Liberala ungdomsförbundet
(LUF) i Skåne, om valdagen.

svårt att köpa det åsikts
paket som ett parti är.
Frida Jansson (LUF) kän
ner igen det här.
– Många ser ett med
lemskap i ett ungdomsför
bund som ett medlemskap
i Scientologerna. De tänker
”Om jag går med här måste
jag hålla med om allt, man
köper ett helt paket”. Men
det ska man veta, att även
om man är under 18 år
kan man påverka politi
ken långt mycket mer om
man går med i ett förbund
än om man lägger en röst
9 september, säger Frida
Jansson.

I Bara träffar vi Stefan
Sarmes, distriktsordföran
de för Kristdemokratiska
ungdomsförbundet. Han
upplever att problemet
med att unga inte intres
serar sig partipolitiskt är
störst inom partierna, inte

i ungdomsförbunden.
– Vi växer, i dag är vi Sve
riges näst största ungdoms
förbund.
– Många tror att unga
bara bryr sig om skolfrågor,
vilket inte alls stämmer.
Våld påverkar också ung
domar. Sexualbrott gör det.
Vi har en väldigt tydlig linje
i de här frågorna och där
för tror jag att vår politik
lockar.
På uppfarten till egna
hemshuset i Bara kommer
ett gäng tjugoåringar ut
med famnarna fulla av val
broschyrer, nu är det dags
att lappa postlådor. För de
flesta är det deras första
valkampanj, men Stefan
Sarmes har varit med förut.
– Vi delar upp oss här, ta
ni vägen till höger så går
vi åt vänster! hojtar han.
Valbroschyrerna pryds av
WFortsättning nästa sida
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Helena Nanne, Moderata ungdomsförbundet (MUF), utanför partikansliet på Lilla torg i Malmö.

en stort leende Ebba BuschThor (KD). Stefan Sarmes
tror att det faktum att KD
har en ung partiledare har
öppnat upp för ungt engagemang.
– Man är mer positivt inställd till unga som vill engagera sig i partierna. Jag
har blivit mött av positivism i mitt engagemang,
vilket jag är väldigt glad för.
Jag kan tänka mig att det
inte var lika lätt för några
decennier sedan, säger han.
Några dagar senare, på
Kungsmarkens naturreservat utanför Lund, träffar vi Grön ungdom. Så här
års brukar naturen här vara
prunkande grön, men nu
knastrar det under fötterna när man går över kullarna. Torra grässtrån skrapar
mot huden och luften står
dallrande stilla. Det är den
perfekta miljön för partiet
att nå ut med sitt budskap.
– Det är allvar nu, säger
Axel Hallberg med blicken
stadigt fäst i filmkameran.
– 2020 måste världens utsläpp börja minska för att
undvika en klimatkatastrof
med ännu mer extremt

väder än det vi sett den här
sommaren, fortsätter han.
Trots att han bara är 19
år är han redan språkrör
för Grön Ungdom och kandidat i både riksdags- och
kommunalvalet. Han och
Lundapolitikern Karin
Svensson Smith spelar in
en valfilm, i bakgrunden
snurrar vindkraftmöllorna. Axel Hallberg tog paus
från gymnasiet för att jobba
heltid med politiken. Det
gör han verkligen, mitt ute
i naturen bollar han mellan
att sms:a, svara på samtal
och skriva mejl.
– Jag var tretton när jag
gick med. Då växte Sverigedemokraterna väldigt
snabbt. Jag var orolig för
den utvecklingen och var
intresserad av frågor som
rörde antirasism, migration och allas lika värde,
säger han.
Däremot visste han inget
om klimat- och miljöfrågor.
Det måste man heller inte
veta för att gå med i ett
ungdomsförbund, säger
han. Viktigast är ett genuint engagemang.
– Det tror jag är viktigt
att förklara: politiken är en
viktig arena att påverka på

3 034

medlemmar hade Grön ungdom
2016. Axel Hallberg från Lund
gick med när han var 13 år.

Pontus Andersson, Ungsvenskarna SDU, i Malmö tittar ut genom fönstret i Stadshuset i Malmö.

”Man glömmer lätt att det inte var så längesen Annie Lööf var vice ordförande för CUF, med
Fredrik Federley. Och de är våra toppar i partiet nu”, säger CUF:s Evelina Reuterfors.

Mansour Ahmed, SSU, kampanjar i Hermodsdal i Malmö. SSU ordnar gårdsfester runt om
i Malmö och bland annat popcorn och ansiktsmålning lockar en hel del barn till tältet.
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”Jag var tretton när jag gick med. Då växte Sverigedemo
kraterna väldigt snabbt. Jag var orolig för den utvecklingen.”
WFortsättning

Axel Hallberg, Grön ungdom, spelar in valfilm med Karin Svensson Smith, Miljöpartiet, utanFOTO: HEIDI HAKALA
för Lund.

även om man inte känner
sig som en politiker.
Axel Hallberg tror att
han kommer att fortsätta
med politik länge, men
även göra annat. Han är
ändå skeptisk till begreppet
broilers, som syftar på politiker med ingen eller liten
arbetslivserfarenhet.
– Jag tycker att det används lite hånfullt mot
unga som engagerar sig väldigt mycket, väldigt tidigt.
Jag tycker att partierna ska
vara ännu mer välkomnande och göra det ännu lättare för unga att komma in
i partipolitiken och få mer
inflytande, säger han.

Hat och hot
■ Det

parti som ser ut att
växa mest i valet är Sverigedemokraterna. I Stadshuset
i Malmö sitter Pontus Andersson och Filip Persson och diskuterar sin valkampanj. På väggen bakom dem hänger ett porträtt i en massiv guldram,
det föreställer kung Carl
Gustaf och drottning Silvia
som unga. På skrivbordet
står en mugg med en bild
på Donald Trump.
– I den förra valrörelsen

pluggade jag, men det var
inte många dagar jag var
i skolan. Åtminstone inte
i min egen. Vissa dagar
var jag med i tre, fyra skoldebatter, säger Pontus
Andersson.
Bilden av SD har förändrats mycket sedan förra
valet, säger han. Då hade
många elever starka åsikter om Sverigedemokraterna på skoldebatterna och
han själv utsattes för ofredande i samband med ett
skolbesök.
– Nu har vi varit på flera
skolor i Malmö och det är
stor skillnad. Jag tror dels
att det beror på att vi gör ett
bättre jobb nu, men också
på att den politiska debatten spelas lite mer på vår
planhalva nu, säger han.
Han var tidigare med
i MUF men gick med
i Sverigedemokraterna för
en mer restriktiv invandringspolitik och en hårdare kriminalpolitik. Ingen brydde sig om när han
gick med i MUF, men när
han blev sverigedemokrat
var det många som vände
honom ryggen.
– Från mina närmaste har jag alltid haft ett

jättestarkt stöd. Men det
fanns också personer som
jag trodde var mina vänner som inte ville prata
med mig eller umgås med
mig efteråt, säger Pontus
Andersson.
– I dag är stigmatiseringen inte lika stark.
Också andra ungdomsförbund har stött på hat
och hot. Den fråga som de
upplever resulterar i mest
hot är migration och invandring. Många uppger
också att det är mest kvinnor och rasifierade som blir
utsatta för hot.
– Jag skriver debattartiklar ihop med manliga kollegor och jag får massa hat
men de får inget hat, det
är supervanligt. Vi har ju
absolut haft medlemmar
som slutat vara aktiva för
att de blivit påhoppade för
att de syns mycket, säger
Evelina Reuterfors, vice
ordförande i förbundsstyrelsen för CUF.
– Jag upplever inte att
det är mycket, men när det
väl är så är det råare än
någonsin, säger Mansour
Ahmed, ordförande Sveriges socialdemokratiska
ungdomsförbund (SSU)
i Skåne.
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Att uttala sig i en fråga
om invandring resulterar
i en ”arsenal av hatmejl”,
säger Frida Jansson (LUF),
som driver förbundets
sociala medier. Samtidigt
ser hon inget annat val än
att ta ställning, särskilt när
det gäller mot ett parti som
Sverigedemokraterna.
– Det är lite som i Harry
Potter. De som inte går med
i Fenixorden, utan håller sig
passiva, säger att det är lite
okej att Voldemort tar mak
ten, säger Frida Jansson.

Skoldebatten
■ Skolan är förbundens vik

tigaste arena för att möta
unga. Både i syfte att väcka
intresse för partipolitiken
men det är även förbun
dens sätt att ta tempen på
vad som är viktiga frågor
för unga. Men det har bli
vit svårare att nå ut.
– Sedan SD kom in i riks
dagen har det blivit svårare
och många skolor började
säga ”nej, vi vill inte ha för
bunden här för vi vill inte
ha SD här”, säger Mansour
Ahmed, distriktordförande
för SSU i Skåne.
Det slog hårt mot ung
domsförbunden när deras

”Det vore nog
mer uppseendeväckande idag
om till exempel
alla partiledare
plötsligt enbart
bestod av äldre
män.”
Michaela Abercrombie Simpson,
journalist.

möjligheter att kampan
ja på skolor inskränktes
i januari. Nya bestämmel
ser i skollagen gav rektor
erna på respektive skola
större rätt att avgöra om,
och vilka, ungdomsförbund
som får kampanja i skolan
med bokbord, flygblad och
debatter.
– Det kan vara svårt att
nå ut till unga, men de allra
flesta går i skolan, och där
för är det ovärderligt att få
träffa eleverna där. Kam
panjförbudet är ett hot mot
demokratin, säger Helena
Nanne (MUF).
Många av de unga politiker
som vi pratat med nämner
skolbesöken från förbun
den som en del av sitt po
litiska uppvaknande. Alla
utom Ungsvenskarna ut
trycker stor oro över att
ungdomsförbunden inte
längre får kampanja lika
fritt på skolor.
Mansour Ahmed (SSU)
är en av dem som lockades
in i politiken genom skolan.
Han berättar om när han
var tolv år och den social
demokratiskt styrda kom
munen bestämde sig för
att lägga ner hans skola,
Gustav Adolfsskolan, be
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läget i ett av Helsingborgs
mer socioekonomiskt utsat
ta områden. Han och hans
vänner hungerstrejkade för
att få uppmärksamhet i frå
gan, men han kände att det
inte räckte.
– Jag och mina vänner
gick med i partiet och enga
gerade oss i frågan. Sedan
dess har mitt engagemang
handlat om den principen,
att inte ge sig på de mest
utsatta.

Föryngringen
■ Vid Scaniabadet i Malmö

har kubbspelet stannat upp
när Centerpartiets ung
domsförbund tagit lunch
paus med sallad och sval
kande lemonad. Picknick
en hålls för att välkomna
de nya medlemmarna.
– Man kommer in i politi
ken för att man brinner för
någonting, men de flesta
stannar för att man får en
gemenskap, säger Evelina
Reuterfors (CUF), som ock
så jobbar heltid som val
ledare för partiet i Malmö.
Hon tror att en orsak till
att färre unga engagerar
sig partipolitiskt är att det
i dag är lättare att känna att
man gör skillnad även utan

att vara medlem i ett parti.
– Det är enkelt att kän
na att man gör skillnad ge
nom en knapptryckning på
Facebook nu. ”Skriv på den
här insamlingen, stöd val
fri organisation, swisha tio
kronor …”. Man kan engage
ra sig utan att faktiskt en
gagera sig.
Unga lever i ”valtvångets
tidevarv”, står det i en rap
port som Ungdomsbaro
metern släppte i början av
sommaren för LO:s räk
ning. Unga står i dag inför
allt fler obligatoriska val
som ses som identitetsska
pande.
– När du fattar beslut
måste du ta ansvar för dina
val. Och det kan ju hända
att många unga aktivt und
viker fler val och att man
vill slippa välja parti, välja
förbund. Jag hoppas att
det inte kommer påverka
förstagångsväljarnas val
deltagande, säger Evelina
Reuterfors.
Men framtiden kan se
ljus ut för de unga som en
gagerar sig i partipolitik.
Steget från ungdoms
förbundet till partiled
ningen har blivit kortare,
säger journalisten Micha

ela Abercrombie Simpson.
– Sociala medier och
ett förändrat medieland
skap har lett till en tempo
höjning som påverkat par
tierna. Det har passat den
yngre generationen som
vuxit upp med det här,
säger hon.
– Ett allt mer person
fixerat politiskt landskap
har gynnat de yngre poli
tikerna som ofta varit duk
tiga på att bygga sitt per
sonliga varumärke på sina
egna plattformar och inte
bara väntat på att lyftas
fram inifrån partiet.
Hur det går för unga po
litiker i höstens val? Antag
ligen mycket bra, säger
Abercrombie Simpson.
– Det är inte längre någon
som höjer på ögonbrynen
åt unga politiker i Sverige.
Tvärtom – det vore nog mer
uppseendeväckande idag
om till exempel alla parti
ledare plötsligt enbart be
stod av äldre män.
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