18 år og blank

------------------------------------------------------------------------------------17% af de unge stemmer vil være
blanke til kommunalvalget

Af Caroline Hovgaard, Freja Klitgaard, Mia Rützou
og Mathilde Lund

Kommunalvalget i Middelfart nærmer sig
hastigt, men der er bare ét problem: de
unge. De er uinteresserede, og følger ikke
med i, hvad der sker i deres nærområde,
viser en undersøgelse. Det har resulteret i,
at DR Danmark, TV 2 Nyhederne, Fyens
Stiftstidende, Fyns Amts Avis, TV 2/Fyn,
P4 Fyn og Syddansk Universitet i
samarbejde
har
startet
projekt
STEM’RNE, som forhåbentligt vil åbne
flere af de unges øjne for det kommende
kommunalvalg. Det er deres mål at få 80%
af de unge til at stemme.
Samme undersøgelse på Middelfart
Gymnasium viser at næsten hver femte
18-årige har tænkt sig at stemme blankt til
kommunalvalget, selvom ca. 70% har en
politisk holdning. De unge føler ikke at
deres stemme bliver hørt eller gør en
forskel. Derfor mister de hurtigt deres lyst
til at engagere sig i kommunalpolitikken.

“Det ender med at blive tilfældigt
hvor de sætter det første kryds.”
- Maria Sloth, Radikale Venstre
Maria Sloth, 18 år gammel og elev på
Middelfart Gymnasium, stiller op for
Radikale Venstre og er et engageret
medlem
af
deres
ungdomsparti,
“Kommunerne
skulle
lave
nogle
arrangementer for de unge, så de fik en ide
om hvad det hele går ud på” udtaler Maria,
hun mener ikke at partierne gør nok for at
fange de unge, og at der er en betydelig
mangel på kampagner for de unge og
førstegangsvælgere. Hun roser MG for at
køre
undervisningsforløb
omkring
kommunalvalget, fordi hun hører om
mange, der indtil nu ikke har styr på hvad
et kommunalvalg er, “de synes ikke det er
lige så vigtigt som folketingsvalg,” siger
Maria.

Kronisk ligegyldighed blandt unge
En 18-årig studerende på Middelfart
gymnasium skal i år til at sætte sit første
kryds, og svarer typisk med ord bestående
af en enkelt stavelse, på spørgsmål
angående politik. “Næ” siger den anonyme
elev når vi spørger ham om han er klar til

kommunalvalget, og giver ikke videre
udtrykt for, at han har tænkt sig at gøre
mere ud af det. “Jeg føler mig ret blank”
siger en anden, “Vi har jo fået masser at
vide, jeg kan bare ikke huske det” tilføjer
hun.

Har du en personlig politisk holdning?

Hvad vil du stemme – hvis du SKULLE?

Ja, og jeg ved hvad jeg vil stemme → 25%
Ja, men ved ikke hvad jeg vil stemme → 45%
Nej → 30%

På de forskellige partier → 66%
På lokallister → 1%
Personlig stemme → 8%
Blankt → 17%
Vil ikke stemme → 8%

“Jeg føler ikke at jeg ved nok om hvad de
forskellige partier står for, til at jeg ville kunne
vælge.”
Ville du være ordentligt klædt på til at gå
ned og stemme nu?
Ja, jeg ved præcis hvad jeg vil stemme → 15%
Har en god ide om hvad jeg vil stemme → 46%

Nej, er totalt blank → 39%

“Har ikke hørt om det før nu”

“Sådan, som situationen er i samfundet lige nu,
så er der intet politikerne kunne gøre for at
give nogen af dem min stemme. Der er altid får
mange venstreorienterede holdninger, som gør
at jeg ikke kan sætte mig i samme billede som
politikerne.”
“Det jo fucking ligegyldigt bro. Det vildeste der
sker i vores kommune er en fucking debat om
trapper, altså. Middelfart har set lysere tider.”

Interesserer du dig for kommunalpolitik?

Tror du din stemme gør en forskel?

Ja → 5%
En smule → 67%
Slet ikke → 28%

Ja, det tror jeg → 43%
En smule, men ikke noget betydeligt → 42%
Nej, det tror jeg ikke → 15%

“Det er røv fucking kedeligt. HADER POLITIK!”

“Jeg føler ikke min stemme gør en forskel...”

“Det er kedeligt og det er kun nisser der stiller
op”

“Det er bare super uinteressant, og politikerne
formår ikke at komme ud til de unge i
kommunen (f.eks. gennem sociale medier eller
andre platforme, hvor de unge befinder sig).”

Hvor ligger ansvaret?

Men hvor ligger ansvaret? Gymnasielærer
Mads Kobbersmed har undervist i
samfundsfag på Middelfart Gymnasium i
mange år. Mads Kobbersmed peger på at
ansvaret ligger tre steder “Det første sted
det ligger i skolesystemet hos folkeskolen
og ungdomsuddannelserne. Hvor der er en
pligt om at uddanne demokratiske
medborgere, og vise de unge at de har en
pligt og rettighed til at stemme. Det andet
er i hjemmet, hvor forældre taler med
deres børn om politik over middagsbordet.
Og sidst hos de unge selv.” udtaler Mads
Kobbersmed. De unge har et personligt
ansvar om at engagere sig eller informere
sig selv. Kobbersmed mener også at det er
vigtigt at politikerne finder nogle af de
emner som betyder noget for de unge.
“Man driver valgkamp på flere niveauer.
Både noget for de ældre, børnefamilier,
men også de unge.” siger Mads

Kobbersmed. Det er vigtigt for at ramme
de
unge,
at
man
sender
ungdomspolitikerne i stedet for de ældre,
så det ikke opstår en sproglig barriere. De
unge har lettere ved at identificere sig med
andre unge.

Løsningen kan findes flere steder

Maria Sloth foreslår flere løsninger. For
det første skal partierne selv gå mere
målrettet efter de unge, og køre nogle
mærkesager der vækker interesse og
omhandler de unge. For det andet, kunne
kommunerne hjælpe med at oplyse de
unge vælgere ved at holde arrangementer
med henblik på at forberede dem til valg,
“Det er jo ikke alle der lige ved hvor de
ligger henne politisk” siger Maria som
også gerne vil gøre opmærksom på
vælgermøderne der finder sted i
forbindelse med valget, “Vælgermøderne
er en rigtig god måde til at få indtryk af de
forskellige partier” siger hun afsluttende.

