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- At stemme er jo måden at få indflydelse 

på sine egne forhold, siger Thorkild Si-

monsen og strammer skruer lidt ekstra 

med ordene: Hvis man ikke bruger sin 

LIGEVÆRD satte tidligere aarhusborgmester Thorkild Simonsen stævne for at 
tale om det at gøre brug af sin ret til at stemme ved kommunalvalget.

stemme, kan man vel sådan set ikke rigtig 

beklage sig bagefter. Jeg ved godt, det er 

lidt stramt at sige, men så har man jo på 

en måde selv valgt det fra.

Baggrunden for LIGEVÆRDS ønske om 

samtalen med Thorkild Simonsen, mange-

årig borgmester i Aarhus, tidligere inden-

rigsminister og om nogen et ikon i dansk 

Thorkild Simonsen:
Det handler om indflydelse og retten 
til at beklage sig
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kommunalpolitik, er et ønske om at gøre 

unge med særlige behov opmærksomme 

på, at de kan få indflydelse, at det er vigtigt 

de bruger deres stemmeret og at de gør 

politikerne opmærksomme på deres behov 

også mellem valgene. Hvem kan være et 

mere naturligt valg til det budskab end 

Thorkild Simonsen.

En sidedagsorden for LIGEVÆRD er 

også at bede forældre være opmærksom-

me på, om deres unge i det mindste har 

overvejet at stemme. Og om de kan have 

brug for praktisk hjælp til at føre overvejel-

sen ud i livet.

Et politisk paradoks

- Det virker som om mange tænker folke-

tingspolitikere, når de tænker på politike-

re. Næsten som om kommunalpolitikere 

ikke er rigtige politikere. Det er meget for-

kert, og man kan virkelig undrer sig over 

det, forklarer Thorkild Simonsen.

Den vurdering ser ud til at holde stik, 

når man ser på deltagelsen ved kommunal-

valgene. Den er ca. 20 % lavere end ved 

folketingsvalgene. Det er et politisk para-

doks, at mens flertallet snakker om og lov-

priser nærhed, vælger et stort antal vælge-

re stemmesedlen fra, når det gælder at 

vælge de politikere, der er tættest på deres 

egen hverdag.

Det er folketinget, der vedtager landets 

love og regler og vedtager den overordne-

de økonomiske ramme for samfundets ak-

tiviteter. Det er til gengæld kommunerne, 

der i stor udstrækning fylder rammerne ud 

med konkret indhold, som har direkte be-

tydning og konsekvens for alle. Det er her, 

på rådhuse og i forvaltninger, at menne-

sker møder systemet konkret, når de har 

en forespørgsel eller en sag der skal be-

handles.

- Kommunalpolitikerne har meget stor 

indflydelse på hverdagen. Det er dem, der 

prioriterer og beslutter hvilke opgaver der 

skal fremmes og hvilke de ikke vil gøre så 

meget ved. I ”gamle dage” hed det sig, at 

kommunen skulle ”tage sig af de fattige, 

skolen og vejene”. Det skal de for så vidt 

stadig - plus en lang række andre opgaver, 

siger Thorkild Simonsen.

Rækken af opgaver er, om ikke uende-

lig, så i hvert fald meget lang. Hvad kan 

kommunen gøre for beskæftigelsen? Hvil-

ke kulturtilbud skal der være? Hvilke fritids-

tilbud der være til de unge? Hvilke tilbud 

om bolig til unge med særlige behov, skal 

kommunen have? Hvilke undervisningstil-

bud til unge med særlige behov, skal kom-

munen have? … og… og… 

- Derfor har kommunens prioriteringer 

stor betydning for hver enkelt borger. Hvil-

ke områder skal have særlig opmærksom-

hed og økonomi og hvilke opgaver vil man 

næsten undlade at tage sig af. Derfor er 

der også store forskelle fra kommune til 

kommune, og derfor er det vigtigt, at man 

får stemt på en politiker eller et parti, som 

vil løse de problemer eller prioritere de til-

bud, man selv synes er vigtige, uddyber 

Thorkild Simonsen.

Pres på mellem valgene

Der går fire år mellem hvert kommunal-

valg, men er det kun muligt at få lidt ind-

flydelse, når man afgiver sin stemme hvert 

fjerde år?

- Der er ingen tvivl om, at et vist pres kan 

påvirke politikerne i valgperioden mellem 

valgene. Derfor skal man – også som ung 

med særlige behov og forældrene - sørge 

for at gøre opmærksom på og vise politiker-

ne problemerne, og hvordan man ser dem 

løst, fortsætter Thorkild Simonsen.

- Kommunalpolitikerne er tættere på 

end folketingspolitikerne. Der er mange 

muligheder for at presse på. Man kan bru-

ge Ligeværd til at få politikerne i tale. Få 

fremmøde for udvalgene i kommunen og 

komme i dialog med politikerne på den 

måde.

Kommunens ansvar

Det er klart, at det ikke blot er de unges 

eget ansvar at være synlige og også stem-

me ved kommunalvalget. Kommunen – 

og det gælder både politikerne og em-

bedsmænd i forvaltningerne - har også et 

ansvar for om f.eks. unge er aktivt interes-

serede i deres kommune, eller om de er 

opgivende og uengagerede. En vigtig del 

er at opsøge og høre borgerne om deres 

forhold, problemer og løsningsforslag. 

Det er også klart, at hvis kommunen har 

en forvirrende og langtrukken sagsbe-

handling i forvaltningen og taler og skriver 

i et sprog almindelige mennesker ikke kan 

forstå, så er det ikke noget der fremmer 

aktiviteten og engagementet. Tværtimod.

- Der er mange i forvaltningen med en 

høj uddannelse som kan tale og ikke 

mindst skrive i et sprog, som borgerne ikke 

forstår. Jeg vil gerne opfordre til at være 

meget opmærksomme på det, og så skal 

politikerne ud at møde folk på skoler, ar-

bejdspladser og på gaden, pointerer Thor-

kild Simonsen.

- Da jeg var borgmester brugte jeg tit 

tid på at gå en tur på strøget eller måske få 

en snak ved en pølsevogn. På den måde fik 

jeg mange interessante og vigtige ting at 

vide direkte fra aarhusianere, slutter Thor-

kild Simonsen. 


