
-Du har noen mot deg, men mange i ryggen 

EN UNG POLITIKER: Maja Cvetkovic er ung politiker i Elverum-Åmot AUF. Foto: Sid Mateo Ghellam-

Brenne  

Maja Cvetkovic er en politisk engasjert ungdom, hun er medlem og leder i Elverum-

Åmot AUF. Foreldrene hennes er fra Serbia og Bosnia-Hercegovina. Hun har store 

mål i poltikken og har en interessant historie 

Av Sid Mateo Ghellam-Brenne og Oliver Solberg 

Fra å skulle stjele godteri, til høy politisk rolle 

-Starten min i politikken var under en skoledebatt. Jeg og en venn skulle gå og “stjele” litt godteri fra 

standen, forklarer hun mens hun ler. En mann i standen begynte å forklare Maja om hva AUF sto for. 

-Jeg likte mye hva de sto for å tenke mye over urettferdighetene i verden. Under kommunevalget ble 

Maja medlem av AUF. Og etter to år ble hun leder av Elverum-Åmot AUF. Men hun har lyst å nå 

toppen, målet er å bli statsminister. 

Det var tøft med hets 

-Hvis du kunne valgt en sak som du kunne endra, hva hadde det vært? 

 -Statsministeren var til stede under et årsmøte i arbeiderpartiet og jeg snakket om hets og 
hersketeknikker. Fordi ungdom tør ikke å engasjere seg i politikken på grunn av alle 
hersketeknikkene. Det er det jeg brenner for, vi trenger flere ungdom og må jevne ut alderen i 
politikken. Maja fikk selv mye hets da hun startet med politikk. Men familien og vennene hennes 
støttet henne veldig mye. 

Da Maja var 17 år fikk hun sin første hets, av en innad i partiet. Det var rett før hun sluttet i 

politikken. Hun fikk mye media oppmerksomhet. Der sa hun at hun skulle ta avgjørelsen om hun 

skulle slutte i politikken eller ikke. Neste dag fikk hun masse støtte fra lærere, venner og politikere. 

Og da hun så hvor mange som støttet henne valgte hun da å bli i politikken. Den mannen som 

utførte hetsen mot Maja, ble da kastet ut av AUF. -Jeg fikk en melding som jeg husker fortsatt: -Du 



har noen mot deg, men mange i ryggen. Hun mener det er viktig å ha en bra partikultur innad i 

partiet. 

 

VINNENDE PARTIi: Maja med Jonas Gahr Støre under valgkampen. Foto:Privat 

Det er mye som er gjort, men mer å gjøre 

-Er du fornøyd med hva Arbeiderpartiet har fått til?  

-De har jo fått til mye i løp av 150 dager som sittende regjering, svarer hun.   

Så hun er ganske fornøyd. Hun forklarer at mye av det som da har skjedd med strømpriser og 

drivstoff prisene ikke nødvendigvis er sittende regjering sin feil. Men det heller er ting som skjer i 

verdenen som styrer hva som har skjedd i det siste. 

-Hva skulle du ønske staten så ut til slutt? 

-Lommeboken din skal ikke avgjøre hvilken hjelp du får. Mens hun ler litt, hun syntes hun hørtes 

veldig ut som programmet sier. 

Maja syntes det er viktig at det må være flere leger, og flere plasser på legekontoret. Noen steder tar 

det for lang tid før du får behandling. I verstefall kan man jo dø, f.eks. i Elverum er det hele tre 

måneder ventetid.  

Hun er for sosialisme. Dette står sterkt i henne, det er viktig at folk får hjelpen og støtten de trenger. 



MAJA PÅ TALERSTOLEN: Maja er engasjert og ønsker og oppnå mer. Foto: Privat 

En uendelig konflikt 
Maja er fra Serbia og Bosnia, i Balkan. Dette område har hatt konflikter i flere hundre år. Og det er et 

stort spørsmål hvordan konflikten kan løses. Maja syntes at det bare er en mulig løsning. Sette seg 

ned å snakke.  

Kosovo har hatt tanker om å bli med i NATO. Dette er mange redde for, inkludert Maja som er redd 

for at det da kan bli større konflikt i Europa. Hvis da konflikten mellom Serbia og Kosovo blusser opp 

igjen. Det er jo mulig at det blir en bra løsning mellom Serbia og Albania. Men da kan de ikke krige 

med hverandre. Men heller prøve å finne en løsning som støtter begge landene sine interesser. Hun 

referer til det med at vi lever i et demokrati og at hvis for eksempel rødt er uenig med FrP kan ikke 

de begynne å krige med hverandre. 

Foreldrene til Maja måtte flykte fra konflikten i tidligere Jugoslavia. Konflikten var mellom mange 

folkegrupper og religioner. Det var store massemord og etnisk rensing under krigen. Krigen tok slutt 

og Jugoslavia ble til mange mindre stater. 

For nå så er det i Åmot-Elverum AUF hun sitter, men hvem vet hva fremtiden kan bringe. Kanskje blir 

Maja Norges nye statsminister og kanskje hun greier å løse noen store konflikter i framtiden. 


