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En ting er at tænke: vi skal have de lo-

kale politikere skruet over på lydhør, vo-

res stemmer skal høres i valgkampen. 

Noget andet er hvordan og med hvilke 

initiativer? Vi er sikre på, at der sidder Li-

geværd-folk lokalt, som har erfaringer 

og bud på det. Alligevel vil Ligeværd ger-

ne kaste nogle arbejdsmetoder, mulig-

heder og ideer på bordet, som måske 

kan inspirere til valgaktiviteter.

kommunalvalg 2017

Unge med særlige behov 
skal også høres
Politikerne på Christians vedtager lovgivningens rammer, 
men det er kommunen der udfylder rammerne. Derfor 
er kommunalvalget 2017 vigtigt for mennesker med 
særlige behov og deres familier. Og netop derfor er det 
en god idé at afholde vælgermøder og aktiviteter.

Samtalesalon

God forberedelse er altid godt. Samtalesa-

lon er en måde at forberede de unge til et 

vælgermøde, så det bliver en god oplevelse 

for dem, og få drøftet hvilke emner, I mener 

er vigtige at få bragt ind i den lokale valg-

kamp.

Følgende er et eksempel på en køreplan 

til en samtalesalon. Temaerne kan eventuelt 

skiftes ud.

Tema: Uddannelses/arbejde:

•	 1 - Tal sammen to og to i 5 min. 

Spørgsmål: Hvordan har det været 

for dig at få en uddannelse? Fik du 

den uddannelse du ønskede? eller 

Hvordan har det været for dig at få et 

arbejde?

•	 2 - Find en ny at tale med. 

Tal sammen to og to i 5 min. 

Spørgsmål: Hvad er godt ved at have 

en uddannelse/ et arbejdet? eller Hvad 

har været svært ved at få en uddan-

nelse / et arbejde?

•	 3 - Tal sammen i fællesskab. 

Spørgsmål: hvilke spørgsmål kunne i 

tænke jer at stille kommunalpolitiker-

ne om uddannelse og arbejde? 

(Spørgsmålene skrives ned og fordels 

blandt de unge)
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Overvejer jeres lokalforening eller UFL at lave jeres eget vælgermøde? Vi håber 

at nedenstående punkter kan hjælpe jer godt på vej. 

Først og fremmest kan det være godt at afholde et åbent orienteringsmøde, for 

at få afklaring på følgende:

•	 Hvornår skal vælgmødet være?

•	 Hvor skal det være? 

Det kan evt. holdes på en skole eller et uddannelsessted. Ligeværdsuddan-

nelseskatalog indeholder en oversigt over de lokale skole og uddannelses-

steder.

•	 Hvilke politikere skal vi invitere? Er der nogen af jer der har særlige kontak-

ter, der kan bruges eller politikerne skal de inviteres af de direkte kanaler.

•	 Skal der være noget forplejning? Øl, sodavand, kaffe, the og kage.

•	 Hvordan klæder vi de unge og voksne med særlige behov på til mødet. 

Hvad fandt i evt. ud af på samtalesalonen?

•	 Hvordan annoncere vi?

Et orienteringsmøde kan evt. holdes i det lokale forsamlingshus, frivillighus eller 

på en skole eller uddannelsessted.

Først og fremmest indkaldes alle, der har vist interesse i at deltage i lokalforenin-

gens og UFL virke. Dette kan blandt andet ske gennem pressemeddelelser og 

ved at kontakte alle Ligeværds medlemmer i området – til det kan I få tilsendt 

en oversigt over medlemmerne fra Ligeværds sekretariat. I bør dog overveje, at 

alle interesserede skal have mulighed for at deltage. Derfor kan det være en for-

del at orientere om vælgermødet i god tid. 

Det er ikke så svært som det lyder. Hvis I har spørgsmål undervejs, er I altid me-

get velkommen til at kontakte sekretariatet så hjælper vi meget gerne. Det af-

gørende er, at I arbejder effektivt. Konkurrencen er stor, og de lokale politikeres 

kalender bliver meget hurtigt fyldt op med vælgermøder. 

Tema: Bolig:

•	 1 - Tal sammen to og to i 5 min. 

Spørgsmål: Hvordan bor du?

•	 2 - Find en ny at tale med. 

Tal sammen to og to i 5 min. 

Spørgsmål: Hvad er godt ved den 

måde du bor på? eller Er der noget 

som kunne være bedre ved den måde 

du bor på? Får du støtte i din bolig?

•	 3 - Tal sammen i fællesskab. 

Spørgsmål: hvilke spørgsmål kunne i 

tænke jer at stille kommunal politiker-

ne om bolig? (Spørgsmålene skrives 

ned og fordels blandt de unge)

Tema: Fritid:

•	 1 - Tal sammen to og to i 5 min. 

Spørgsmål: Hvad er sjovt at lave i fri-

tiden?

•	 2 - Find en ny at tale med. 

Tal sammen to og to i 5 min. 

Spørgsmål: Hvad er godt ved at have 

fri? eller Er der noget som kan være 

svært ved at have fri?

•	 3 - Tal sammen i fællesskab. 

Spørgsmål: hvilke spørgsmål kunne i 

tænke jer at stille kommunal politiker-

ne om fritid? (Spørgsmålene skrives 

ned og fordels blandt de unge) 

Lav jeres eget 
vælgermøde
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Formanden for UFLs landsbestyrelse Mette Holm opfordrer alle UFLs medlemmer 

til at stemme til kommunalvalget d.21 november. Mette Holm mener, det er vig-

tigt at de bruger deres ret til at stemme, og hun siger blandt andet:

- Ligesom alle andre borgere, så har vi også pligt til at stemme, og når vi går 

ned og stemmer, så bliver politikerne også mere opmærksomme på os. På den 

måde siger vi til politikerne, at unge med særlige behov findes, at mange af os har 

det svært i samfundet, og at de problemer skal vi prøve at få løst.

Et vælgermøde er en traditionel måde at 

få politikerne i tale på. Det er her der er 

mulighed for at samle politikerne, få en 

dialog og dermed få udfordringerne for 

unge med særlige behov sat på dagsorde-

nen. Men der er selvfølgelig også andre 

muligheder for at gøre politikerne opmærk-

somme.

Læserbreve: skriv konkrete indlæg, der 

sætter tingene på spidsen, til de lokale me-

dier. Brug gerne eksempler.

Direkte henvendelse: skriv et brev med 

en direkte henvendelse til de opstillede 

kandidater. Kære politikere. Hvem har valgt 

jeres uddannelse og fremtid for? Det tæn-

ker vi I selv har. Hvorfor må vi så ikke? I 

kan jo lægge et syrligt drop ved, som de 

kan spise imens de læser… Send også hen-

vendelsen til de lokale medier. 

Læk historier: hvis I har lokale sager er 

det bare med at troppe op på den lokale 

redaktion og forsøge at få dem til at inte-

ressere sig for den. Hvis I trænger igen-

nem, kan det have stor effekt.

Ud i gadebilledet: Gå på gaden i myld-

retiden med et enkelt og hurtigt forklaret 

budskab der fænger. 

Nogen at stå sammen med: det er altid 

en god idé at stå sammen. Har i lokale for-

eninger, der slås med samme udfordrin-

ger, så kontakt dem for muligheder for 

fælles initiativer.

Sociale medier: sociale medier er ikke et 

vidundermiddel, men der er mulighed for 

at få et budskab hurtigt ud til mange. Brug 

den mulighed. 

Formand til UFLs medlemmer:

Brug jeres ret 
til at stemme!

Andre ideer 
og input
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Hvis du er fysisk eller psykisk handicap-

pet, eller af andre grunde har brug for 

hjælp til at stemme på valgdagen eller 

ved brevstemmeafgivning, kan du få 

hjælp til at stemme efter behov.

•	 Stemmeafgivning i bil eller lignen-

de

•	 Hjælp til oplæsning af stemmesed-

del eller afsætning af kryds

•	 Hjælp ved brevstemmeafgivning

Tavshedspligt: De personer, der hjæl-

per dig med at stemme, har tavsheds-

pligt med hensyn til, hvad de måtte få 

at vide omkring, hvad du har stemt og 

om du overhovedet har stemt. De må 

ikke give dig råd om, hvem du skal 

stemme på eller opfordre dig til at stem-

me på et bestemt parti eller kandidat. 

Det må den personlige valgte hjælper 

selvfølgelig heller ikke.

Læs mere på Indenrigsministeriets hjem-

meside: www.im.dk – tast hjælp til at 

stemme i søgefeltet. 

- Vi har altså muligheden for at gøre vores forhold bedre, fordi vi også 
har retten til at stemme. Den ret synes jeg, at vi alle skal bruge den 21. 
november, understreger Mette Holm.

- Unge med særlige behov er en grup-

pe som alt for ofte bliver overset i sam-

fundet. Det er ikke godt nok. Det skal vi 

have gjort noget ved, og en af de ting vi 

kan gøre er at deltage i vælgermøder, og 

at stemme til kommunalvalget, så vi får 

valgt nogle af de politikere som ser os, 

uddyber Mette Holm

Til spørgsmålet om hvilke emner det 

derudover er særlig vigtigt for unge med 

særlige behov at få diskuteret i valgkam-

pen, mener Mette Holm at:

- Hele overgangen fra at være unge 

til at blive voksen er for eksempel rigtig 

svær for mange unge med særlige be-

hov, fordi de ikke får hjælp nok, når de 

eksempelvis skal finde deres egen lejlig-

hed, skal lære at bo alene, og skal finde 

et job. Det betyder at muligheden for et 

selvstændigt voksenliv går tabt for man-

ge unge med særlige behov, og det er 

synd, for de vil jo rigtig gerne, siger Met-

te Holm og understreger igen:

- Præcist derfor er det er så vigtigt, at 

unge med særlige behov også deltager i 

valgkampen og stemmer til kommunal-

valget. Ikke kun fordi det skaber 

mere opmærksomhed omkring 

unge med særlige behov un-

der valgkampen, men fordi vi på den må-

de kan få valgt nogle kommunale politi-

kere, som husker de unge også efter valg-

kampen.

Mette Holm fortæller, at hun har hørt 

mange historier fra unge med særlige be-

hov, som tidligere har haft svært ved at 

få lov til at tage en hjælper med i stem-

meboksen, hvis de eksempelvis skal have 

hjælp til at få stemmesedlen læst op, el-

ler til at sætte krydset det rigtige sted. 

Mette Holm bemærker, at den mulighed 

hjælp har unge med særlige behov ret til 

og understreger til slut:

- Vi har altså muligheden for at gøre 

vores forhold bedre, fordi vi også har ret-

ten til at stemme. Den ret synes jeg der-

for at vi alle skal bruge d. 21 november.

For at få så mange som muligt af UFLs 

medlemmer til at interessere sig for val-

get, afholder mange UFL-klubber forskel-

lige arrangementer i forbindelse med kom-

munalvalget. 

Du kan få 
hjælp til at 
stemme


