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SSWUngdom har brug for SSW og SSW har brug  
for SSWUngdom. Det blev tydeligt i forbundsdags- og 
landdagsvalgkampen. Efter to år med valgkamp ser vi 
tilbage på en travl tid, med egne ungdomskampagner, 
SSWU-kandidater og to valgsejre, som SSWUngdom 
har medvirket til. 

Landdagsvalgkampen: 
Ungdomskampagne, SSWU-kandidater og 
8% blandt de yngste vælgere
Efter forbundsdagsvalgkampen oplevede SSWUngdom 
en ny form for opmærksomhed og motivation til at 
medvirke i ungdomspartiet. Den havde vi også brug 
for til den næste store valgkamp, som lå lige rundt om 
hjørnet – landdagsvalgkampen. 
Vores mål var at medvirke i denne valgkamp, lige så 
meget, som vi havde gjort i den sidste. 
Med en ny landsstyrelse med en blanding af erfarne 
SSWUere og nye kræfter, startede vi i slutningen af 
2021 med at arbejde på en egen ungdomskampagne til 
landdagsvalgkampen. 
Formålet med kampagnen var at vise unge vælgere, 
hvilke ungdomspolitiske tiltag SSW har og at vi ved, 
hvad der berører ungdommen i disse tider. 

Med en digital ungdomskampagne på de sociale 
medier med emnerne ”Mere mangfoldighed” 
(mindretal og diversitet), ”Bildung mit Meerwert” 
(uddannelsespolitik) ”Meer für alle” (socialpolitik) 
og ”SH über Wasser halten” (klimapolitik) fik vi 
fat i de unge vælgere og kunne gøre reklame for 
partiets ungdomspolitiske tiltag. SSWUngdom tog 
på ”valgkamptur” i hele Slesvig-Holsten for at bakke 
op om partiets kandidater og deltog i over 100 
paneldebatter på landets skoler rundt omkring. I 
denne sammenhæng skylder jeg som SSWUngdoms 
forkvinde en stor tak til alle de SSWUere, som har 
været aktive i valgkampen. I er fantastiske! Ikke mindst 
vores to SSWU-kandidater Lilli og Marvin sørgede 
for, at vi opnåede en stemmeandel på 8% blandt de 
yngste vælgere mellem 16-24 år, hvilket svarer til den 
højeste procentuelle andel af stemmer for SSW i ALLE 
aldersgrupper. Landdagsvalgkampen har vist – SSW er 
et parti, som unge vælgere stemmer på. 

SSWU-Distrikter 
Fordi to store valgkampe ikke var nok, besluttede vi 
som ungdomsparti at ændre vores interne struktur 
på landsmødet i 2020. Imod alle trends, besluttede vi 
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at skabe et mere regionalt tilbud til unge mennesker, 
som har lyst til at engagere sig i SSWUngdom. Det 
resulterede i en ny struktur med distrikter i Kiel, 
Flensborg, Nordfrisland, Rendsborg-Egernførde 
og Slesvig-Flensborg. Til dato er distriktet i Kiel 
veletableret med eget rammeprogram og mulighed 
for at blive del af VPJ i Kiel, distriktet i Nordfrisland 
bliver grundlagt i de kommende uger og distriktet 
Flensborg har også potentiale for at blive grundlagt 
snart. I Rendsborg-Egernførde og Slesvig-Flensborg er 
der aktive SSWUere, som arbejder på at få flere unge 
motiveret til at grundlægge distriktet. 

Mere professionelle strukturer 

På grund af den forhøjede arbejdsindsats og mere 
opmærksomhed fra medier, organisationer og andre 
partier er SSWUngdom ved at professionalisere den 
interne struktur. Derfor har vi fået ansat Kristine til 
at styre vores kommunikation og optræden på de 
sociale medier. Derudover er vi i gang med at opbygge 
strukturer, som aflaster landsstyrelsen og minimerer 
arbejdspensummet således, at de ansvarlige i SSWU 
kan koncentrere sig på de politiske tiltag, der er 
nødvendige, for at få ungdomspolitiske tiltag på 
dagsordenen i SSW, men også udenfor partiet. 

Fremtiden

SSWUngdom ser frem til et år, hvor fokussen ikke 
nødvendigvis ligger på valgkamp, men på at stabilisere 
den nye interne struktur, grundlægge distrikter 
og hverve medlemmer. Samtidig glæder vi os til 
at bakke op om SSWs og vores egne kandidater til 
kommunalvalget næste år. 
Ungdommen har lidt meget under Corona pandemien 
og det kan vi i SSWUngdom også mærke. Derfor vil 
fokussen også ligge på at sørge for, at SSWUngdom 
bliver et politisk hjem for mindretallets unge, men 
også andre, hvor hygge, sjov og et positivt politisk 
engagement vægtes højt. Samtidig vil vi fortsat 
arbejde på at etablere SSWUngdom endnu mere i 
SSWs strukturer og prøve at sætte vores emner på 
dagsordenen i SSW, men også udenfor partiet. 

Vi siger tak til SSW for at vise os, at der er plads for 
unge mennesker og deres holdninger i partiet i de 
sidste mange måneder. Tusind tak til alle dem, der 
bakker op om SSWUngdom og vores arbejde. SSW har 
brug for SSWUngdom og SSWUngdom har brug for 
SSW – og det er vi glade for! 

Maylis Roßberg
SSWUngdoms Landsforkvinde 
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For os i Sydslesvig.


