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Efter landdagsvalget i sidste år var der også i dette år
valg. Kommunalvalget den 06. maj har fyldt meget
gennem hele året, og efter et knap så godt resultat ved
landdagsvalget var det også for os i ungdomspartiet
vigtigt, at vi som parti fik et bedre resultat og især, at vi
i fælleskab i partiet kæmper en god valgkamp.

Landsmøde, nye medlemmer og julefrokost
Den 21. juni afholdtes SSWUngdoms ordinære
landsmøde i Flensborg. Her blev der valgt en
ny landsstyrelse. Mens en del af de tidligere
bestyrelsesmedlemmer ikke længere stod til valg,
var der flere nye folk, som ville gøre en indsats i
landsstyrelsen.
Ved starten af det nye skoleår blev der afholdt
et introarrangement på det nye kontor og en
demokratiworkshop i Tønnsenhuset. Begge
arrangementer blev taget godt imod og
understregede, hvor vigtigt det er for os som parti at
give rum til diskussioner og nye ideer.
Året 2017 blev afsluttet med endnu en hyggelig
julefrokost i Tønnsenhuset. Her var det partiets
landsformand Flemming Meyer, der holdt en kort tale.

Unge kandidater og valgkamp
I slutningen af 2017 blev der rundt omkring i Sydslesvig
opstillet kandidater til kommunalvalget. Blandt dem
også en del unge. Det var en meget positiv udvikling,
som vi har glædet os meget over og det giver os håb,
at der også i fremtiden vil være unge kandidater, der
opstiller for SSW.
Særlig nævnes skal vores næstformand Tjark Matthis
Jessen, der opstillede til byrådsvalget i Flensborg. Han
opstillede med målet om at blive byrådsmedlem i sin
hjemby, og hele landsstyrelsen bakkede ham op.
Derfor var valgkampens fokus helt klar i Flensborg,
men også andre steder blev der lavet valgkamp. I

forhold til landdagsvalget var det vigtigt for os at være
mere tydelige med vores egne krav og samtidig at være
mere synlige.
Vi deltog i paneldebatter, var aktive i gadevalgkampen
og lavede egne aktioner.
Ud over en valgkampoptakt ved Ostseebad i Flensborg
blev der afholdt valghygger i Kiel, Flensborg og
Egernførde. Igen kan vi se tilbage på en meget aktiv
valgkamp og har oplevet et godt fællesskab i hele
partiet.
Selve valgresultatet har været positivt nogle steder og
knap så godt andre steder. For os var det selvfølgelig en
stor glæde, at Tjark har fået en plads i Flensborgs byråd
som den første folkevalgte SSWUer nogensinde.

Internationalt sammenarbejde
Vi har igen været til ungdommens folkemøde i
København og til Efay generalforsamlingen i Landshut.
Mens folkemødet gav os god mulighed for at komme
i kontakt med de danske ungdomspartier, mødte vi
under generalforsamlingen i Landshut folk fra de andre
europæiske mindretal.
Vi agter at videreudvikle vores gode internationale
sammenarbejde i de kommende år.
Sammenfattende ser vi tilbage på et spændende år,
siger tak for et godt sammenarbejde og håber, at
vi som parti kan bruge de næste år uden valg til at
udvikle partiet og føre nogle gode debatter om vores
krav og visioner.
Christopher Andresen
SSWUngdom landsformand
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