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Miljoner har massor med åsikter om dem - till vardags och till fest. Det de 
gör påverkar oss alla. De är över 44.000 i landets kommuner och 349 st 
i riksdagen. Och vi behöver fler av dem! Människor som engagerar sig, 
de som gör! En demokrati är beroende av engagerade människor, utan 
engagerade människor ingen fungerande demokrati. 

Betydelsefulla Möten 2act presenterar nu stolt temanr Betydelsefulla Möten 
Magasin: Politik är att välja - Vad väljer du? 

- Genom att presentera berättelser om betydelsefulla möten vill vi bidra 
till att skapa en något annan bild av några ledande politiker än den 
traditionella. I vårt temanummer av Betydelsefulla Möten Magasin 
har vi därför valt att fråga sju av våra ungdomsförbunds ordförande 
om vilka möten som kommit att bli betydelsefulla för dem, säger 
Catherina Ronsten, grundare och kreativt ansvarig för Betydelse-
fulla Möten 2act.  

Ta del av Erik Bengtzboe (MUF), Hanna Wagenius (CUF), Gabriel Wikström 
(SSU), Sara Skyttedahl (KDU), Magda Rasmusson (GU), Stefan Lindborg (UV) och Linda 
Nordlund (LUF) och vad som har fått dem att engagera sig och vad de brinner för. Om möten som har gjort 
att de engagerat sig politiskt eller möten som har haft betydelse för deras engagemang. De är bara några av 
dem som satt upp handen med orden: “Jag är med, jag vill bidra!”. Tackolov har vi många, men med handen på 
hjärtat - vi behöver många fler och mer engagemang. 

- Det är otroligt spännande att få chans att få en ökad förståelse om vad det är som driver en människa att engag-
era sig politiskt. Men även att ta del av vad är det som får en ung person att bli medlem och aktiv i ett politiskt 
parti? I vårt magasin ger Erik, Hanna, Sara, Stefan, Magda, Gabriel och Linda sina svar. Det är spännande, läsvärt 
och viktigt, säger Catherina Ronsten, grundare och kreativt ansvarig för Betydelsefulla Möten 2act. 
Några citat från Betydelsefulla Möten Magasin temanr: Politik är att välja - vad väljer du?

Läs mer om Betydelsefulla Möten 2act via: www.2act.se 
Bläddra i hela tidningen via: http://2act.se/bm-magasin-politik-ar-att-valja/

För mer information om Betydelsefulla Möten Magasin mejla oss: contact@2act.se 
Catherina Ronsten
tel. 073-600 32 12 (lämna meddelande så ringer vi upp / alt. sms:a)

”Det var insikten om att världen inte är perfekt som fick mig att ta steget in i politiken”, säger Hanna 
Wagenius ordf. CUF.

”Det är mötet med otryggheten som har präglat mig som person, men också mitt politiska engagemang”, 
säger Sara Skyttedahl, ordf KDU.

”Sanningen är att idéer är fantastiska, men det är människor som gör skillnad. Människor som varje dag, i 
stort eller smått vågar stå upp för sina idéer”, säger Erik Bengtzboe ordf. MUF.

”Jag minns inte vad hon sa, eller ens vad inslaget handlade om, men jag minns känslan av att vilja tillhöra 
en gemenskap, där ungdomar kämpar tillsammans för att förändra samhället i en socialistisk och feminis-
tisk riktning”, säger Stefan Lindborg ordf. UV.

”Jag blev inte aktiv politisk för att hjälpa mig själv, jag vet att jag skulle klara mig. Nej, det är känslan av 
att det går åt fel håll som fick mig att engagera mig politiskt”, säger Magda Rasmusson, språkrör GU.

”Det är alltid spännande att jobba med politik, om att utmanas och tvingas att tänka i nya banor, att vända 
och vrida på problem. Och att hitta lösningar”, säger Gabriel Wikström ordf. SSU. 

”Jag kunde varken skydda eller hjälpa Anna. Men den starka känsla av maktlöshet som jag kände då har 
blivit min drivkraft nu. Jag har förädlat frustrationen”, säger Linda Nordlund ordf. LUF.

Adress: Portgatan 3   633 42 eskilstuna    
Telefon: 073-600 32 12  e-PosT: contact@2act.se  WeBB: 2act.se
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KORT OM BETYDELSEFULLA MÖTEN 2ACT
Betydelsefulla Möten 2act startade 2000. Betydelsefulla Möten 2act ger ut böcker och produkter baserat på 
betydelsefulla möten-berättelser och genomför riksomfattande insamlingskampanjer för att öka medveten-
heten om hur mycket vi alla betyder för varandra. 

Betydelsefulla Möten 2act har till dags dato genomfört sju riksomfattande kampanjer inom skola, vård, idrott, 
entreprenörskap mm. Varje kampanj resulterar i en bok med en samling av betydelsefulla möten-berättelser 
från hela Sverige. Betydelsefulla möten kännetecknas av riktigt bra berättelser som man snabbt kan förstå och 
ta till sig. Kort, kärnfullt och gripande! Direkt från vardagen.

Betydelsefulla Möten 2act har ingen politiskt eller religiös koppling. Vi tror på varje enskild individs mö-
jlighet att själv påverka och skapa ett positivt avtryck. Ett avtryck som bidrar till ett omtänksamt, generöst 
och öppet samhälle. 
Läs mer www.2act.se

KORT OM BETYDELSEFULLA MÖTEN MAGASIN
Betydelsefulla Möten Magasin är ett magasin som speglar samhället och visar på hur betydelsefulla vi alla 
kan vara för varandra. Hela livet är fyllt av möten, möten som gör skillnad. Betydelsefulla möten. I din vardag 
bidrar du och genom dina handlingar och möten skapar vi alla världen. Så som den ser ut idag. Idag kan du 
göra all skillnad – idag kan du vara den som får en avgörande betydelse för någon annan.  
Läs mer www.2act.se/bm-magasin 


