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At alt er anderledes i disse tider, er ikke længere 
noget nyt. Hverdagen har forandret sig, prioriteter 
ligger forskelligt og stadigvæk er der ingen der ved 
hvor længe Corona fylder i vores hverdag. Det er 
selvfølgeligt klart at Corona leder ind til min skriftlige 
beretning for arbejdsåret 2019/2020. Alle planer vi 
som ungdomsparti har haft for året 2020, blev ikke 
til noget og endnu være så blev det ikke til den store 
fest for hele mindretallet. Alligevel ser vi tilbage på et 
travlt andet halvår 2019 og en god start på året 2020. 
Det alt dominerende emne har selvfølgelig været 
forbundsdagsvalget, men også partiets struktur og 
fremtid har igen fyldt meget.  

Skal SSW stille op til  
forbundsdagsvalget?
Til vores landsmøde 2019 den 27.09. er vi i SSWU 
startet med at tale om vores holdning til en SSW 
skal deltage ved det næste forbundsdagsvalg. Den 
nyvalgte landsstyrelse og de fremmødte lagde dog 
hurtigt mærke til, at det ikke er en diskussion, der kan 

afsluttes på en aften. Mens enkelte allerede på det 
tidspunkt havde en klar holdning, var debatten og de 
enkelte argumenter ny for andre. Vores interne debat 
blev afsluttet den 25.02.2020, hvor landsstyrelsen 
enstemmigt udtalte sig for en deltagelse. Debatten 
indenfor partiet har efter vores mening været meget 
åben og fair. SSWU har altid kæmpet for at hele partiet 
bliver inddraget bedre i de vigtige beslutninger, og 
derfor har vi været meget glad over at se så mange 
medlemmer til de fire regionalkonferencer og høre så 
mange forskellige holdninger – det er basisdemokrati!

Vi vil være der hvor det sker 
Et andet emne der har fyldt meget, er vores struktur 
og partiets fremtid. Det har vi blandt andet drøftet på 
vores klausurweekend på Sild i starten af januar 2020 
og på åbne medlemsmøder i Flensborg og Husum. Vi 
ved at det er et emne der også tages op i forskellige 
SSW-distrikter, fordi der tit mangler en kontakt til den 
yngre befolkning og lokale SSWUer . For at gøre en 
indsats på det område, vil igen få mere aktivt SSWU 
arbejde i flere kommuner og kredser. Vi mener at 
unge folk kan hjælpe med kreativt og nyt input, men 
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samtidig skal de få lov at arbejde på nye ideer og ikke 
bare fortsætte det arbejde der allerede sker i dag. Helt 
konkret vil vi arbejde på, at der igen grundlægges 
SSWU-distrikter. Hvordan det skal foregår besluttes 
ved det næste SSWU Landsmøde i september. 

Når man pludselig ikke  
kan mødes mere
Den 08.03 inviterede vi til et åbent medlemsmøde, 
hvor vi igen diskuterede mange forskellige emner og 
fik set en del nye ansigter. Ugen derpå skulle der igen 
være to SSWU-møder. Men i starten af ugen blev det 
tydeligt for os i landsstyrelsen, at Corona ikke længere 
var noget man bare griner over og at også vi har et 
ansvar. Derfor valgte landsstyrelsen at aflyse alle 
kommende arrangementer og møder. Pludselig var 
alle planer ødelagt. Dem der kunne blev hjemme og 
vi måtte finde nye ideer. På initiativ af Maylis tilbød vi 
vores hjælp til dem havde brug for den. Vi mødte os 
online, kommunikerede kun gennem de sociale medier 
og ventede. Tiden har for os alle været meget hårdt. 
Isolation, frygt og usikkerhed sørgede for nogle uger og 
måneder vi alle sikkert godt kunne have undværet. For 
os som politisk parti har det dog gjort klar, hvor vigtigt 
det er at kunne mødes og kommunikere direkte. Derfor 
er vi meget glad for at kunne mødes igen, også hvis der 
selvfølgelig gælder nogle restrektioner. 

Farvel og tak efter fem dejlige år
Formandenens beretning er nok en af de opgaver, 
jeg ikke er mest glad for blandt de opgaver jeg har 

som formand. Det er derfor nok også en af de ting, 
jeg ikke kommer til at savne, når jeg til SSWUngdoms 
landsmøde den 25.09 ikke igen stiller op som 
formand for SSWUngdom. Grunden til det er at jeg 
mener 5 år er en lang periode som formand for et 
ungdomsparti og jeg kan være meget sikkert at der 
findes en god efterfølger. Det betyder desværre at 
SSW mister status for ikke bare at have den længst 
siddende formand med 15 år, men også som længst 
siddende ungdomspartiformand blandt de Slesvig-
Holstenske ungdomspartier. Personlig har det været 
alt andet end en nem beslutning, fordi SSWU og 
SSW gennem de sidste 5 år er blevet til ikke mindre 
end en hjertesag. Da jeg blev valgt for første gang i 
juni 2015, havde jeg og de andre tilstedeværende nok 
ikke regnet med at jeg 2020 stadig er formand for 
verdens bedste ungdomsparti. Gennem de 5 år har 
jeg oplevet at SSWU ikke længere bare er en del af 
SSW, men også bliver set som en seriøst og vigtig del 
af partiet. Jeg har oplevet utalige timer sammen med 
mange unge aktiver og også sammen med jer alle 
sammen til landsmøder, valgkampe og andre fælles 
arrangementer. Jeg vil benytte mig af lejligheden 
og sige mange tak for det gode sammenarbejde og 
den store tillid jeg har fået og jeg glæder mig til at 
fortsætte som landsstyrelsesmedlem i vores parti. 
Tusind tak for denne gang! 

Christopher Andresen, 
SSWUngdom landsformand. 
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