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Kongressnummer!

Här kommer ett kortare specialnummer av 
Liberal Ungdom. Om du aldrig varit på en 
kongress eller är nyfiken på vilka som 
kandiderar till förbundsstyrelsen är det här 
ett nummer för dig. Två skribenter har 
skrapat ihop sina bästa tips inför 
kongressen, och alla kandidater till 
förbundsstyrelsen som vill har fått 
möjlighet att presentera sig.

Vi hoppas att ni är taggade på kongressen 
och att vi ses i Borås 4-6 november!
Sista anmälningsdag är 22/10. 
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Hjärtat dunkar. Mina händer sprutar 
svett och jag för mikrofonen mot mina 
läppar. Hela kongressalen fokuserar på 
mig – bara mig – och samtidigt som jag 
inser det får mitt ansikte samma röda 
färg som tomaten i pastasalladen jag åt 
innan förhandlingspasset. Tillslut tar 
jag till orda. Jag stammar något om att 
LUF visst borde flytta förbundsexpedi-
tionen till Göteborg och att stockhol-
marna är bortkopplade från verklighe-
ten. Inlägget var urkasst. Ändå fick jag 
rungande applåder från hela salen och 
jag kände en enorm stolthet över att jag
hade gått upp och pratat för min sak.

Situationen jag beskriver var min första 
kongress 2019 i Västerås. Även om jag 
hade varit engagerad i två år vid det 
laget fick kongressen mig att bli ännu 
mer lufare, och det är jag oerhört tack-
sam för.

Efter att ha varit medlem i LUF i fem 
år, varit med på sex distriktsårsmöten, 
fem klubbårsmöten, tre kongresser 
och ett landsmöte tänker jag i denna 
kongressguide vägleda dig till hur du 
på allra bästa sätt tar dig igenom det 
roligaste som finns i LUF – kongressen.

Att uppleva sin första 
kongress

Kornelius bästa 

kongress-tips
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Nu hoppas jag att denna guide hjälper dig inför den stundande kongressen. Ta 
hand om varandra, och kom ihåg att det alltid finns människor i LUF att söka 
stöd hos. Om man är nervös är det oftast bäst att prata om det med någon man 
litar på. Nu kör vi!

Prata med fler personer än de från 
ditt distrikt. Jag har i princip bara 
positiva upplevelser av lufare, och 
den generella lufaren är en sköning 
oavsett om personen i fråga är från 
Norrbotten eller Skåne. Ta chansen 
och mingla!

1 Som ny medlem är det lätt att bli 
överkörd av andra som varit med 
längre. Ta ingen skit och stå upp för 
vad du tycker. Det är strunt samma 
hur många filosofer personen i fråga 
rabblar upp eller hur länge den har 
varit med – ni båda är medlemmar 
på lika villkor. Det är lätt att känna 
sig dum, men det är man verkligen 
inte. Liberalismen är en  bred kyrka, 
och man får tycka lite vad man vill.

2

Debattera! Första anförandet är 
en mental spärr för många, för 
efter den kan man gå upp hur 
många gånger som helst utan problem. Jag brukar se det som att riva av ett 
plåster. Det är bättre att göra det på en gång för att få det gjort istället för att 
låta kongressen gå utan att man gör sin röst hörd. Använd ett område du 
brinner för, där alla inte tycker likadant. Om jag exempelvis skulle säga 
något som du tycker är urbota dumt så gå upp och säg att du inte håller med.

3

Var snäll och trevlig! Otroligt grundläggande men alltid värt att nämna inför 
varje kongress. Personvalstrider har en gång i tiden varit smutsiga i LUF-sam-
manhang, och för att undvika att hamna där igen måste både kandidaterna och 
personerna i deras omgivning sköta det snyggt. Man får jättegärna brinna för 
att en person ska bli vald, men den lågan får aldrig ta sig i uttryck av att snacka 
skit om någon  annan. Det skapar en giftig organisationskultur som inte hör 
hemma i LUF. Dessutom är det i år en stor konkurrens om de olika posterna 
och många kandidater är därför stressade och nervösa, så därför är det viktigare 
nu än på länge att faktiskt sköta dessa processer snyggt.

4

Kornelius Persson
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Västerås 2019 – när jag tänker tillbaka 
på min käraste LUF-minnen genom 
åren är det kongressen 2019 som stick-
er ut. Det var förvisso inte min första 
kongress men det är den hittills mest 
minnesvärda, för det var den första med 
politisk debatt. Jag hade varit engage-
rad i ett knappt år och satt i LUF Stor-
göteborgs styrelse, men jag kände mig 
trots det rätt så liten och oerfaren. Jag 
hade aldrig ställt mig i en talarstol och 
pratat framför den mängden människor 
tidigare.

När man sitter där i publiken och lyss-
nar på alla andra tala så är det lätt att 
man förminskar sig själv och sina egna 
tankar. Att man tänker att det man 
hade velat säga redan sagts eller att

det inte bidrar till diskussionen – inte 
är tillräckligt smart eller övertygande. 
Det är ännu lättare att tänka så när 
man är tjej. Men om det är någon gång 
man faktiskt ska lämna fram en begära 
ordet-lapp så är det i den stunden.

Det betyder inte att man måste hålla 
ett brandtal fyllt med retoriska stilfi-
gurer och fullständigt briljera. Det är 
tillräckligt att ställa sig där bara för att 
utmana sig själv och för att våga ta
plats. Även om man känner sig otroligt 
nervös precis innan så är känslan efteråt 
en våg av lättnad, och man kan gå ner 
från podiet med en känsla av stolthet.

Våga...

TA PLATS

Theas bästa 

kongress-tips
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Detta är jag själv dålig på ska jag erkänna. Jag är inte världens 
mest sociala person som med enkelhet kan hoppa runt i konver-
sationer och bli vän med alla på nolltid. Men om det är något 
jag önskar att jag gjorde mer av på kongresser, och allmänt i 
LUF-sammanhang, så är det att prata med andra. Det är lätt att 
man fäster sig vid de från sitt distrikt. Det är mer bekvämt och 
tryggt att umgås med människor man redan känner, men (åter-
igen) våga sätt dig med andra på lunch och middag. Våga fråga 
folk om de vill spela brädspel. Lägg till folk på Facebook och följ 
dem på Twitter. Ni anar inte hur många likasinnade det finns i 
förbundet och vännerna som bara sitter och väntar på er.

PRATA MED NYA MÄNNISKOR

Detta knyter an till första tipset också, men om det är något till-
fälle ni verkligen ska ta ut svängarna vad gäller åsikter så är det på 
kongressen. Det som jag alltid uppskattat med LUF är just vårt 
höga tak. Att det går att vara anarkokapitalist och argumentera 
för Riksbankens avskaffande, samtidigt som det finns utrymme 
att vara en riktig sosse och ifrågasätta vinster i välfärden. Jag själv 
gjorde en ordentlig högersväng Västerås 2019 och även fast jag 
inte håller med mig själv idag så är jag otroligt glad att jag vågade 
utforska libertarianismen och grotta ner mig i den liberala ide-
ologin. Man lär sig inte bara mycket om liberalismen, utan man 
lär sig också mycket som sig själv. Man får möjligheten att förfina 
sina åsikter och utveckla ännu bättre argument. Men för att göra 
det så måste man vara radikal.

VARA RADIKAL

Thea Erlandsson
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presentation av 
kandidater till

förbunds-
ordförande

Alla kandidater presenteras i 
slumpmässig ordning.
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Kandidat till förbundsordförande

Anton Holmlund

Det är inget enkelt åtagande att bära 
frihetens budskap i en auktoritär tids-
anda, men vi måste göra det. Även när 
det känns som att vi kvävs av de antili-
berala krafternas tryck måste vi klara av 
att stå emot. 

LUF har en unik idédebatt, stort ge-
nomslag i media, inflytande i partiet 
och fantastiska medlemmar. Vi tar fram 
bra politik och får gehör för den både 
i media och i partiet. Efter valet tar 
LUFare plats i nämnder och fullmäkti-
gen över hela landet. Visst ska vi glädjas 
åt det, men det finns bekymmer. I flera 
regioner finns inget LUF-distrikt alls. 

Många distrikt har svårt att få ihop till 
en styrelse och fler därtill har svårt att 
bemanna bokbord och anordna CL. 
Det här är inget nytt, när jag gick med i 
LUF ställdes det första mötet jag skulle 
gå på in på grund av för få anmälda 
deltagare. Mitt ordförandeskap kom-
mer uppvärdera medlemsvärvning.

Att vi är för få medlemmar är grund-
problemet. Symtomen av detta grund-
problem är flera andra problem. Det 
största problemet är att för få personer 
delar på för stor arbetsbelastning och 
bränner ut sig och sitt engagemang. 
Det är inte enkelt att bära en klubb och 
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ett distrikt på sina egna axlar. Förbun-
det kan såklart hjälpa när det krisar 
men i längden är den enda lösningen 
att det finns fler aktiva medlemmar 
som vill hjälpas åt. Det är svårt att vara 
sekreterare, kassör, kampanjansvarig, 
CL-planerare och instagramansvarig 
samtidigt. Att vara fler sprider inte bara 
ut ansvaret på fler personer, det sprider 
även ut makten på fler personer. Jävsi-
tuationer och moraliska risker minime-
ras om fler personer delar på makten. 

Med fler medlemmar kan vi skapa en 
starkare och stabilare organisation som 
inte hänger på ett fåtal enskilda med-
lemmars otroliga men likväl begränsa-
de engagemang. LUF har bäst politik, 
vi borde kunna övertyga fler om att bli 
medlemmar i vår rörelse. Vi borde kun-
na ta plats efter MUF och SSU som sve-
riges tredje största ungdomsförbund. 

Det är först när Liberala Ungdomsför-
bundet är en stark och stabil rörelse 
med många och erfarna medlemmar 
som vi har kraften att kliva in i parti-
et och erövra makten. För varje extra 
LUFare som går på Liberalernas no-
mineringsmöten, årsmöten och styrel-
semöten över hela landet får LUF mer 
inflytande. När LUF kan mobilisera 
fler medlemmar till partimötena för att 
sätta våra kandidater högt upp listorna 
till såväl landsmöte, partiråd och valet 
2026 har vi förutsättningar att ta över 

partiet och styra agendan. Ett starkt 
LUF kan göra Liberalerna till ett 
parti som betonas av frihet, moder-
nitet och framtidsoptimism. Vi kan 
skapa ett nytt Liberalerna, men det 
krävs långsiktigt arbete för nå dit.

När Liberalerna blivit ett modernt, 
framtidsoptimistiskt och äkta 
liberalt parti, finns det möjlighe-
ter att vinna val. När Liberalerna 
erbjuder väljarna ett alternativ till 
polarisering och gamla skiljelinjer, 
så kan Liberalerna segra. Det finns 
en framtid där liberalerna är en 
riktig maktfaktor och friheten sätter 
agendan. Vägen dit är lång, låt oss ta 
första steget tillsammans.
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Kandidat till förbundsordförande

Erik Berg

Det hänger på oss. 

Liberalismen är inte den självklarhet 
våra föräldrars generation tog för givet 
precis efter Berlinmurens fall, då frihe-
tens stolta vindar svepte över Europa. 
Var är dessa vindar för Irans kvinnor, 
för tibetanerna och uigurerna som 
kämpar för självstyre, för Ukrainas stri-
dande soldater, eller HBTQI+-personer 
i länder där deras identitet stämplas 
som olaglig?

Vår värld är mer än en svartvit upp-
delning mellan platser av frihet och 
av ofrihet. Friheten är inte något som 

finns i vissa länder, det är något som 
finns i varje människa. Sverige är en av 
de platser där människors makt över 
sina egna liv är som störst, men aldrig 
tillräcklig. Varje generation av liberaler 
behöver leta överallt för att se var ofri-
heten gömmer sig. Den är ett ogräs vi 
frihetsälskare ska dra ut med alla sina 
rötter var än den finns.

Vår generation hittar ofriheten hos 
transpersonen som bär ett felaktigt juri-
diskt kön helt utan poäng. Hos miss-
brukaren som får straff istället för vård. 
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Hos den som flyr svält till följd av den 
rika världens utsläpp. Liberalerna har 
inte förstått att denna frihetskamp som 
måste föras på alla fronter. Partisterna 
räds den uppenbara sanning att det inte 
är politikers, utan människors makt 
som gör världen bättre. De är nämligen 
politiker själva.

Ofriheten finns i det lilla och i det 
stora. Politikerna påstår sig veta bättre 
än dig om huruvida du borde röka på 
uteserveringen eller handla öl på en 
söndag. De stänger arbetskraftsinvand-
ring ute för att värna Sveriges arbets-
lösa, vilket bara gör Sverige fattigare, 
och den som stängs ute mindre fri. Den 
politiska ledningens färg spelar ingen 
roll för den som nekas. LUF har inget 
egenvärde, utan vi blir värdefulla av att 
stå upp för din rätt att ta en cigg, och 
för öppenheten gentemot både den 
flyende och den arbetssökande. Därför 
är grunden i min vision för LUF att vi 
använder den makt och det inflytande 
vi nu vunnit för att göra vårt parti värt 
sitt namn.

Jag har gjort det förr, på landsmöten 
och i partistyrelsen. Genom att skapa 
förutsättningar för distrikt att växa. 
Genom att värva, och se till att den som 
värvas tycker sin första såväl som sin 
trettionde aktivitet i LUF är givande. I 
november börjar vi lägga grunden för 
den kommande mellanvalårsperioden. 
Vi har inte råd med långa startsträckor. 

Jag är redo att leda från dag ett, och 
redo att börja vinna mark i Libera-
lerna.

I oss brinner vreden över männ-
iskors ofrihet. Jag låter den vreden 
driva på mitt engagemang, och vill 
nu bygga ett LUF där elden tänds 
för fler. Att vi tillsätter nya rappor-
törer och arbetsgrupper, värvar 
både grabbarna som bryr sig om att 
legalisera cannabis och den duktiga 
flickan som inte tror på vänsterns 
version av feminism, och samlar oss 
runt föreningslokalernas bord med 
starkt kaffe i våra koppar och stora 
idéer i våra huvuden.

Jag tror två saker. LUF är redo att ta 
över Liberalerna, och jag är redo att 
leda det starka lag som ska väljas i 
Borås. Vi måste ta upp kampen mot 
ofriheten – det hänger på oss.
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presentation av 
kandidater till

vice
ordförande

Alla kandidater presenteras i 
slumpmässig ordning.
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Käre läsare av Liberal ungdom, sär-
skilt ni som läser för första gången 
och är en av de över 1600 medlemmar 
som värvades under valrörelsen.

Ni behövs och alla våra medlemskap 
spelar roll.

Mitt namn är Elin Hjelmestam och 
jag har varit medlem i vårt förbund i 
sju år. Jag gick med under min första 
termin på gymnasiet när politikerna 
stängde gränserna till Sverige. Jag
tyckte inte längre att jag kunde stå 
och se på när de förvandlade huma-
nism till girighet, öppenhet till slu-
tenhet.

Det finns inget som kan jämföras 
med våra insatser. Vi är den viktigaste 
kraften för friheten. När världen ser 
ut som den gör är det vår plikt att 
fortsätta kämpa.

Jag söker ert förtroende att leda för-
bundet som vice ordförande. Jag gör 
det av två huvudsakliga skäl.

För det första deltar vårt moderparti 
skrivande stund i regeringsförhand-
lingar med ett rasistiskt parti. När ni 
läser det här har kanske förhandling-
arna rotts i hamn. Vårt ansvar som

ideologisk vakthund till partiet vara 
större än någonsin.

För det andra måste liberalismen och 
LUF finnas och verka i hela landet. 
Det är av yttersta vikt att alla distrikt 
får de förutsättningar som behövs för 
att driva verksamhet och både värva
och ta hand om sina medlemmar.

Jag vill tillsammans med er vara 
vakthunden och göra LUF starkare. 
Jag hoppas att ni ger mig förtroendet 
att göra det som er vice ordförande.

Sist vill jag passa på att uppmana er 
att åka på kongressen. Det är bland 
det roligaste i LUF och ni kommer 
få vänner för livet. Jag hoppas att vi 
ses där!

Kandidat till vice ordförande

Elin Hjelmestam
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Vi står inför enorma utmaningar, en 
kris. För att överleva nästa val måste 
vi enas i LUF och i Liberalerna. Vi 
måste tala tydligt och sanningsenligt. 
Vi måste tala mer om de problem 
som berör folket som mest. Vi är 
ändå folk(ets)parti. 

Jag heter Filip Hejazi, 21 år gam-
mal och studerar teoretisk fysik och 
matematik. Jag är beredd, med ert 
stöd, att leda och lyssna på varen-
da medlem och distrikt för att göra 
LUF och Liberalerna mycket större 
och bättre.

Jag kandiderar för att jag ser flera 
problem. T.ex vårt frånvarande när-
varo på sociala medier, vi talar om 
EU och skolan allt för mycket när 
engagemanget från folket ej finns, 
samtal mellan distrikten och styrel-
sen måste öka.

Vårt parti är mindre & skolvalet visar 
att vi saknar stöd. EU-valet är även 
om två år, vilket betyder att vi kom-
mer ha en mycket mindre budget 
till nästa val, vill vi verkligen satsa 
massor av pengar på EU-valet när vi 
knappt överlever riksdagen?
Detta är något jag tycker vi borde 
diskutera.

Vi måste även kritisera högerpar-
tierna mer, annars förlorar vi röster 
till dom. Jag såg t.ex inte ett enda 
inlägg från Liberalernas officiella 
konton som kritiserade högerpartier-
na medans de andra kritiserade oss, 
särskilt SD. 
Vi är ändå inte vänster eller höger, 
låt oss då framstå som ett mittenparti 
och ingen dörrmatta. 

Tiden är inne, det är dags att enas 
och ta kampen för förändring, för att 
överkomma motgång i mörkrets tid. 

Det är dags att resa mot förtryckarna 
och ta kampen för frihet, för världen 
och för rättvisan.

Kandidat till vice ordförande

Filip Hejazi
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Liberalismen är en kamp, en kamp 
för att den enskilda människans 
frihet. Efter varje prideparad, varje 
kärleksbombning och varje partimö-
te, så vet vi i LUF att den kampen
fortsätter. Liberala Ungdomsförbun-
det står på giganters axlar. När ingen 
annan vågade, så vågade liberaler. 
Liberaler tog striden mot kunga-
makten, för demokratin. Liberaler 
tog striden mot nazismen och kom-
munismen, för mänskliga rättigheter. 
Och idag fortsätter du och jag att
strida mot orättvisor och förtryck. 
Det är för familjen som flyr från krig, 
för kvinnan som förvägras göra en 
abort och för transpersonen som inte 
längre vill leva som vi fortsätter
kämpa.

Valrörelsen är över och vi har arbetat 
hårt för den organiserade liberalis-
men. Det är bra att Liberalerna är 
kvar i riksdagen, och det är vår för-
tjänst. Men partiet har enorma pro-
blem, den ideologiska förankringen 
är alldeles för svag och faktumet att 
partiet sitter och förhandlar med

Sverigedemokraterna gör ont. Men 
nu är inte tiden att ge upp, nu är 
tiden att kämpa ännu hårdare för 
det vi tror på. När alla andra släng-
er sina principer överbord, ska vi i 
LUF fortsätta hålla fast i vår libe-
rala övertygelse och försöka vända 
den backlash som liberalismen 
upplever idag.

Kampen fortsätter och jag vill 
kämpa tillsammans med dig. Jag 
hoppas att jag får ditt förtroende till 
att bli LUF:s vice ordförande i på 
kongressen november. Vi ses då, ta 
hand om dig.

Kandidat till vice ordförande

Gabriella Toftered
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presentation av 
kandidater till

ledamot av
förbundsstyrelsen

Alla kandidater presenteras i 
slumpmässig ordning.
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Lite långsiktigare liberalism

Jag kandiderar till FS därför att jag 
tycker att politik är viktigt. Därför 
vill jag säga något om hur jag ser på 
politikens roll i vår samtid. 

Efter pandemins nedstängningar 
sköljde Rysslands invasion av Ukrai-
na in över världen. Med sig bar den 
en krigsekonomi med dramatiskt 
höjda priser på bränslen och livs-
medel med sänkningar av reallönerna 
som följd. Förvisso kan en lågkon-
junktur vara sund ur ett system-
perspektiv, kyla ned en överhettad 
bostads- eller arbetsmarknad och bli 
ett eldprov som sållar bort mindre 
lyckade affärsidéer.

Samtidigt vittnar räddningsmissio-
nen om att även många av de hushåll 
där åtminstone en har ett arbete 
ändå tvingas vända sig till dem för 
att få mat på bordet. Det går inte att 
blunda för allvaret. På kort sikt kan 
politiken inte göra mycket utan att 
spä på inflationen men för att mildra 
nästa kris krävs politiska reformer 
för att stärka konkurrenskraften och 
sänka arbetslösheten. Ett ansvarsfullt 

liberalt parti måste finansiera skatte-
sänkningar med nedskärningar och 
liberalisera arbetsmarknaden. 

Jag skulle vilja sammanfatta min 
politiska mission med vikten av 
långsiktighet. Om vi ska se till att 
vår planet går att leva på om 100 år 
är det just i det långa perspektivet vi 
måste tänka. Vikten av ansvarstagan-
de över tid är också en av de vikti-
gaste anledningarna till min starka 
tro på äganderätten och den entre-
prenörsdrivna ekonomin. I FS vill jag 
därför utveckla en framåtblickande 
strategi för den liberala rörelsen och 
en liberalism för framtiden. 

Kandidat till förbundsstyrelsen

Jacob Welander
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Hej, du LUFare som läser detta. Om 
mindre än en månad är det dags för 
kanske det bästa som händer under 
ett LUF-år: kongressen. Oavsett om 
du som läser detta är en ny eller lite 
äldre medlem hoppas jag att du har 
möjlighet att hänga med på 
kongressen, för det är bland det bästa 
vi har.

Jag kandiderar till förbundsstyrelsen 
för att jag vill att framtidens kon-
gresser ska vara ännu mer välfyllda 
än den som händer nu i höst. Under 
alla mina år i LUF har det funnits 
distrikt som saknar verksamhet och 
som inte representeras på kongres-
sen, men nu riskerar de att bli fler än 
någonsin. Trots en grym valrörelse är 
idag flera distrikt i princip inaktiva, 
och på grund av dåliga regionval ris-
kerar aktiva distrikt att behöva välja 
mellan att skicka sina medlemmar 
till kongressen eller att ha ett aktivt 
verksamhetsår.

De kommande åren måste LUF 
fokusera på att stärka organisationen 
och distrikten. Jag vet vilket jobb det 
krävs för att starta i gång, utveckla 
och förvalta ett distrikt som går från 

en vit fläck i LUF till ett av för-
bundets större. Jag vet för jag har 
gjort exakt det under snart 5 år som 
distriktsordförande för LUF Kal-
marsund.

Förbundsstyrelsen och förbundsex-
peditionen behöver vara närvarande 
i att värva, återvärva och aktivera 
medlemmar tillsammans med di-
strikten, hitta former för att stödja 
distrikt som saknar intäkter ekono-
miskt samt stötta nyblivna distrikts-
ordföranden genom ett mentor-
skapsrogram. För detta, och mycket 
mer, hoppas jag på ert förtroende på 
kongressen i höst!

Kandidat till förbundsstyrelsen

Jonathan Lilja
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Vi lever i en illiberal tidsanda. Värl-
den går från öppenhet, demokrati 
och handel, till slutenhet, diktatur 
och ekonomisk populism. Men det 
finns en motståndsrörelse och det är 
Liberala ungdomsförbundet. 

Jag kandiderar för ett till år i för-
bundsstyrelsen för att jag vill mer. 
Jag vill med mina erfarenheter som 
distriktsordförande i fyra år, ledamot 
i det internationella utskottet och 
min tid i förbundsstyrelsen, fortsätta 
arbetet för ett luf som växer i hela 
landet, ett luf som är engagerat in-
ternationellt och ett luf som tar strid 
för frihetliga värden oavsett om det 
är Liberalerna eller någon annan som 
föreslår illiberal politik. 

Jag kandiderar för sunda förbunds-
finanser, global solidaritet och ett 
liberalt ordförandeskap i EU. Tyvärr 
gick det katastrofalt i regionvalet och 
Liberalerna har åkt ur sju regioner. 
Det är en käftsmäll mot partiets eko-
nomi och inte minst våra luf-distrikts 
ekonomier. Jag kommer ha det som 
min högsta prioritet att “vända på 
varje sten” för att hitta nya inkomst-

källor och stötta distrikten så att 
verksamheten aldrig ska begränsas på 
grund av ekonomiska skäl.

Politiskt vill jag driva på för att vår 
frihetskamp ska handla om global 
solidaritet. Vi måste fortsätta vara 
en röst för alla människors frihet. 
För den på flykt, mot utsläpp och för 
demokrati. Samtidigt tar Sverige vid 
årsskiftet över ordförandeskapet i EU 
och då måste luf vara en blåslampa 
mot regeringen så att EU gör mer för 
Ukraina, klimatet och går åt en mer 
federal riktning.

Vi ses! 

Kandidat till förbundsstyrelsen

Alex Nilsson
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Politik är en resa med upp- och ned-
gångar men i slutändan något fan-
tastiskt. Jag har aldrig ångrat att jag 
blev engagerad men resan till att bli 
medlem var inte helt enkel. Beslutet 
var stort, det betydde något på riktigt 
och det var läskigt, men jag insåg att 
om jag inte gör något, om jag inte 
står upp för det jag tror på så kom-
mer andra krafter få ta över. Jag insåg 
att om jag vill ha förändring måste 
jag göra något själv.
 
Droppen som fick mig att bli med-
lem var när en familjemedlem sa att 
hon skulle rösta på SD för att minska 
invandringen till Vellinge. Jag för-
stod aldrig hur hon kunde resonera 
så, då fri invandring är något av det 
bästa som finns. Demokratin kan 
inte stoppa folk från att ha andra 
åsikter men jag kan göra något för 
att förändra. Tack vare LUF har jag 
fått vara en del av Sveriges finaste 
frihetsrörelse. 
 
Det är över fyra år sedan jag blev 
politiskt engagerad och mycket har 
hänt. Dock har Sverige  varken blivit 

friare eller tryggare och SD fortsät-
ter växa. Detta gör mig så otroligt 
ledsen men det får mig att vilja 
kämpa ännu mer. De senaste fyra 
åren har tre valrörelser passerat. Jag 
har fått äran att vara valgeneral för 
två av dem, suttit i klubbstyrelser, 
distriktsstyrelser och fått byta titel 
från gymnasieelev till miljövetare. 
Min resa slutar inte här utan jag har 
mer att ge. Jag ska göra mitt yttersta 
för att vi ska bli större, bättre och 
fortsätta vara Sveriges finaste fri-
hetsrörelse. 

Kandidat till förbundsstyrelsen

Hedvig Lindgren
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“Du är från LUF, va?”
“Ja.”
Frågan kom från en årsrik partist 
medan jag var ute på årets första 
kampanj i januari i år. Han såg glad 
ut och jag var glad över att träffa en 
LUF-vänlig partist. Sedan förklarade 
han sig.
“Ni har ju varit lite gnälliga, men nu 
har ni äntligen mognat och ställt er 
bakom vägvalet.”

Jag började med politik för jag var 
trött på höger-vänster och fördel-
ningspolitik och ville ha en politisk 
kraft som satte det progressiva och 
liberala först. Tio månader efter den 
där kampanjen i januari så blev inte 
allt som jag tänkte mig.

Jag minns alla de utan tro på poli-
tiken som man fick kämpa för att 
vinna över. Jag känner inte bara 
ansvaret för min egen röst, utan även 
för alla de andra jag fick att rösta på 
L. Det är frestande att lägga sig ner 
och hoppas på det bästa. Men precis 
som vi jobbade hårt för att vinna nya 
väljare och medlemmar ska vi jobba 
lika hårt mot partiet nu.

 Jag kan ställa upp och kampanjar för 
partiet när det behövs. Men det räck-
er inte att bara vara kritisk i samband 
med att det ilskan efter ett dåligt av-
tal. Vi ska inte nöja oss förrän L ger 
upp allt samarbete med fascister.

Jag ställer inte upp i FS-valet för att 
det har varit min plan i flera år. Jag 
ställer inte upp för att det är ett steg i 
en karriärstege. Jag ställer upp för jag 
vill att den där  årsrika partisten ska 
veta att, nej, LUF har inte “mognat”. 
Alla flyktingar är välkomna, vi ska 
rädda klimatet och vi är jäkligt PK 
(fast det får man väl inte säga i det 
här landet!)

Kandidat till förbundsstyrelsen

Carl Sträng
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Friheten måste försvaras. Anledning-
en till vårt engagemang kan skalas 
ner till det enkla budskapet på tre 
ord. Det är därför jag gick med i 
LUF när Trump vann det amerikan-
ska presidentvalet 2016 och det är 
varför jag sex år senare nu söker ditt
förtroende att sitta i Liberala Ung-
domsförbundets förbundsstyrelse.

När jag blickar ut över världen, 
bortom den svenska regeringsbild-
ningen, ser jag friheten gå förlorad. 
Jag ser Putins krig mot den ukra-
inska befolkningen, den kinesiska 
diktaturen som förtrycker miljoner 
och den iranska regimen som dödar 
demonstranter som vill leva i frihet. 
Jag ser en värld där liberalismen är 
hotad överallt. Varje generation har 
sina frihetskamper, och LUF måste 
alltid stå längst fram på barrikaderna 
för friheten både lokalt och globalt. 
Vi ska förklara varför frihet funge-
rar och hur det bygger individer och 
samhällen starka. Det är inte alltid 
lätt, men vi måste ta kampen för det 
vi tror är rätt, och det gäller nu mer 
än någonsin.

När jag gick med i LUF satt jag 
hemma i mitt rum, det var under 
första hösten på gymnasiet och jag 
minns det så väl, det där pirret över 
det stora beslutet att gå från en 
fundersam tyckare som lusläst hand-
lingsprogrammet flera gånger om till 
att till slut bli medlem. Tillsammans 
är vi en del av något större., vi är ett 
kollektiv av försvarare för individens 
frihet. Det är det finaste jag kan tän-
ka mig. Vi ses på barrikaderna och 
kongressen!

Kandidat till förbundsstyrelsen

Marcus Willershausen
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Frihet är fantastiskt. Världen blir 
bättre när tänkande individer får 
forma sina egna liv, fria från höga 
skatter, onödiga lagar och trånga 
normburar. Just nu verkar det tyvärr 
inte vara så många mer än du och jag 
som förstår det.

I höstens riksdagsval backade alla li-
berala partier. Varken visionerna eller 
reformförslagen är tillräckliga. Jag vill 
vara med och göra liberalismen het 
igen. Därför söker jag nu förtroendet 
att representera dig i Liberala Ung-
domsförbundets förbundsstyrelse.

I sex av mina 22 år har jag varit 
medlem i LUF, Sveriges fetaste 
frihetsrörelse. Jag har suttit i åtta 
olika klubb- och distriktsstyrelser 
i Nybro, Kalmarsund och Skåne. 
Dessa erfarenheter vill jag använda 
för att stärka LUF:s organisation. Vi 
behöver lägga mer av LUF:s resur-
ser på att bygga en stor och kunnig 
medlemsbas i hela Sverige. Om ditt 
distrikt bjuder in mig så lovar jag att 
komma på besök. LUF ska fortsätta 
vara både coolast och smartast.

Jag vill driva på för en politik med 
fokus på frihet, rättvisa och klimat-
omställning. Vi behöver utveckla
en ekonomisk politik som både 
sänker det generella skattetrycket och 
diskuterar varifrån skatterna kommer. 
Det är helt orimligt med en av värl-
dens högsta skatter på arbete, sam-
tidigt som vissa branscher undantas 
från miljöskatter och vi har förhål-
landevis låga skatter på kapital.

När LUF stärker sin organisation 
och pratar om frihet, rättvisa och 
klimatomställning, kommer fler att
upptäcka liberalismens storhet.

Kandidat till förbundsstyrelsen

Viktor Karlsson
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