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MUF Stockholm 2014 
År 2014 är året vi alla väntat på. Supervalåret kommer att ställa  

oerhört stora krav på Moderata Ungdomsförbundet, som kommer 

att behöva dra ett väldigt stort lass i kampen om rösterna. Tillsammans  

ska vi arbeta för att fler Moderater kommer in i Europaparlamentet.  

Tillsammans ska vi se till att Moderaterna och Alliansen fortsätter  

att styra i Stockholms stad och kommunerna i länet. Tillsammans  

ska vi se till att Moderaterna och Alliansen fortsätter att styra  

Stockholms läns landsting. Och mina vänner, tillsammans ska  

vi se till att Moderaterna och Alliansen fortsatt styr Sverige.  

Det krävs engagemang, det krävs vilja men framförallt krävs ett  

starkt MUF Stockholm för att klara av utmaningen. 

”Four More Years” 

I snart åtta år har Alliansen styrt Sverige. Dessa år har tydligt visat på vikten av en 

ansvarstagande regering som håller koll på statens finanser. Trots finanskrisen och den 

lågkonjunktur som drabbat stora delar av världen, har Sverige kunnat stå starkt. 

Alliansregeringen har kunnat ge människor mer pengar i plånboken till framförallt låg- och 

medelinkomsttagare, möjliggjort för fler unga att komma in i arbete, underlättat för företag att 

starta och bedriva verksamhet, gjort stora satsningar på forskning och innovation, en stor 

reformering av den svenska skolan och kraftiga satsningar på infrastruktur, samtidigt som 

man kunnat ha balans i statens finanser. Det är därför av yttersta vikt att Alliansen får fyra år 

till, och att vi stänger ute det vänsterexperiment, som lovar skattehöjningar på näst intill allt 

som rör på sig. Vi måste se till att Sverige fortsatt står starkt och blir ännu bättre.   

 

Vi måste arbeta tillsammans 

MUF Stockholm är Sveriges största MUF-distrikt. Med en organisation på över 3500 

medlemmar och 30 olika lokalföreningar runt om i länet, är möjligheterna enorma. Samtidigt 

är utmaningen också större. Supervalåret kommer att kräva att vi arbetar tillsammans. Det är 

genom att engagera medlemmar och föreningar som vi kommer att klara av att bedriva en bra 

valrörelse i hela Stockholm, från södra Södertälje till norra Norrtälje. Alla röster är viktiga 

och vår uppgift kommer att vara att vinna framförallt dem unga.  

 

Sociala medier spelar en allt viktigare roll inom politiken. Som aktiv twittrare, bloggare och 

ansvarig för sociala medier i MUF Stockholm, känner jag till hur redskapen kan och bör 

användas. Jag vill därför under år 2014 bland annat leda arbetet med sociala medier som 

verktyg i valrörelsen.         



 

Stärkt roll för lokalföreningarna 

För att klara av utmaningarna 2014 behöver vi stärka organisationen ytterligare. En av dem 

viktigaste faktorerna för att vi skall lyckas, är att våra föreningar står starka och är redo att 

vinna val på lokalt plan. Jag vill arbeta med att stärka föreningarnas roll i organisationen, se 

till att vi har föreningar som kan ta striden i kommunerna runt om i hela Stockholms län, för 

att vinna just dem unga väljarna. 

Många av MUF Stockholms medlemmar har tagit steget att faktiskt kandidera i valet 2014. 

Det är vår uppgift, att se till att fler unga tar plats i dem beslutande församlingarna. En av 

MUF Stockholms viktigaste uppgift är att se till att arbeta för att just dem unga kandidaterna 

blir valda. Detta för oss tillbaka till frågan kring stärkta lokalföreningar, som kan arbeta för att 

fler unga moderater blir valda. En stark lokalförening kan ställa högre krav på inflytande i 

partiföreningen. Det handlar också om att kunna kräva platser i dem kommunala nämnderna 

och bolagsstyrelserna. Jag vill vara Ert stöd i detta arbete, jag vill hjälpa Er att få in fler 

MUF:are i beslutande församlingar och framförallt vill jag hjälpa Er att stärka Er förening för 

att möjliggöra allt detta.   

Vem är jag? 

Mitt namn är Delmon Haffo och jag är 22 år gammal. Jag läser en kandidat inom affärsjuridik 

på universitetet. Jag är idag ledamot i MUF Stockholms distriktsstyrelse, med ansvar för 

sociala medier, kommunikation och skribentnätverket ”Blå Tåget”. Hela mitt liv har jag bott i 

Salems kommun, och jag har varit medlem i Moderata Ungdomsförbundet i snart 8 år.  

Som ny medlem startade jag en lokalförening i min hemkommun, Salem, som idag är en aktiv 

förening med många medlemmar. Som ordförande för MUF Salem har jag arbetat mycket 

med föreningsutveckling och medlemsvärvning.  Jag sitter som ledamot i Salems 

kommunfullmäktige samt ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden. Dessutom är jag vice 

ordförande för Moderaterna i Salem. 

 

Har du några som helst frågor eller funderingar, tveka inte utan hör av dig.  

 

Med hopp om Ert förtroende kandiderar jag till 

2:e vice distriktsordförande för MUF Stockholm.  

 
Twitter: @Delmonhaffo 

www.delmonhaffo.com 

Delmon.haffo@moderat.se 

Tel. 0707 30 60 33 
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