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20-årige Younes: »Vi er fremtiden« – 
derfor stemmer vi 
De helt unge vælgere mellem 18 og 21 år var langt flittigere til at stemme ved det seneste 
kommunalvalg i november sidste år end ved de forrige af slagsen. Berlingske har mødt tre 
unge på Frederiksberg for at høre, hvorfor det var vigtigt for dem at sætte deres første 
kryds. 
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For demokratisk sindede danskere bød kommunal- og regionsvalget i november sidste år 
på i hvert fald én god udvikling: 

De helt unge vælgere stemte i langt højere grad end til kommunevalget for bare otte år 
siden, hvor både valgforskere og politikere frygtede, at man var ved at tabe den unge 
generation rent demokratisk. 

Således puttede 75,1 procent af de stemmeberettigede 18-årige en afkrydset stemmeseddel 
i stemmeurnen 21. november 2017. Det er 17 procentpoint flere end i 2009. 

Og for hele aldersgruppen under 30 år var valgdeltagelsen til kommunalvalget også 
væsentligt højere end otte år forinden. 
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Det viser en ny rapport, »Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017«, som 
statskundskabsprofessor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet offentliggør 
fredag. 

Rapporten viser dog også, at indvandrere og efterkommere, især fra ikke-vestlige 
lande, halter meget bagefter andre vælgergrupper, når det kommer til rent faktisk at 
stemme. Bare 42 procent af de stemmeberettigede borgere med rødder i et ikke-vestligt 
land stemte til kommunalvalget. 

Berlingske har mødt tre unge vælgere for at høre, hvorfor de valgte at drage til 
valgstederne sidste år for at sætte deres første kryds. 

 

Emma Gjelstrup, 20 år, går i 3.c på Frederiksberg 
Gymnasium 

 
Hvorfor stemte du ved kommunalvalget? 

»Det er vigtigt at deltage og prøve at engagere sig 
lidt i samfundet. Vi havde nogle politikere ude til 
en valgdebat på vores gymnasium i forbindelse 
med kommunalvalget, og det hjalp mig rigtig 
meget til at finde ud af, hvad jeg skulle stemme. 
Det gav mig en god fornemmelse af, hvad jeg var 
enig i.« 

Hvad kan få de unge til at stemme mere? 

»Jeg tror netop, det handler om, at politikerne 
selv skal komme ud til skoler og andre steder, 
hvor de unge er. Så man møder dem og på den 
måde får en lidt bedre forståelse for, hvad de vil, 
og hvad de mener. Og det ville være rart, hvis vi 
også hørte lidt mere om de ting, der er relevante 
for os.« 

 

Foto: Sofie Mathiassen 
 

 



Berlingske  Tidende  1.  juni,  2018  –  af  Cathrine  Bloch  og  Thue  Holm.  Fotos:  Sofie  Matiassen  

Younes Elhamss, 20 år, har sabbatår og skal 
begynde på laborantstudiet efter sommerferien 

Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? 

»Vi er fremtiden. Og hvis ikke vi stemmer ved 
kommunal- og folketingsvalg, lader vi de ældre om 
at bestemme. Det handler om at spørge sig selv: 
Har du ikke en mening om, hvordan din by og dit 
land skal være? Og så skal du da gå ud og ytre det 
og udnytte din ret til at stemme.« 

Blandt indvandrere og efterkommere er 
stemmeprocenten stadig lav – hvorfor tror du, 
det hænger sådan sammen? 

»Jeg ved, at nogle muslimer – og det er ikke en 
holdning, jeg deler – desværre ikke mener, det er 
tilladt at stemme. Ud over det tror jeg bare, det 
handler om, at man er uvidende. En god idé kunne 
være at tage fat i socialrådgiverne og klæde dem på 
til at oplyse de unge om, hvorfor det er vigtigt at 
stemme. De har godt fat i de unge, og der bliver 
lyttet til dem.« 
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Nicoline Andersen, 20 år, går i 3.c på Frederiksberg 
Gymnasium 

 
Hvorfor stemte du ved kommunalvalget? 

»Jeg synes, det er vigtigt at deltage i demokratiet. 
Og hvis politikerne gør noget, du ikke er enig i, 
kan du ikke brokke dig, fordi du har ikke selv har 
gjort noget for at få indflydelse.« 

Hvad kan man gøre for at få flere unge til at 
stemme? 

»Det er i hvert fald ret vigtigt for unge at vide, 
hvad de forskellige partier står for. Jeg tror, det 
er det, der gør, at der er nogle, der har svært ved 
at stemme – de ved ikke helt, hvad de forskellige 
partier mener. Jeg synes, det er noget, vi skal 
snakke mere om i skolen, eksempelvis i 
samfundsfagstimerne. Det ville virkelig være godt 
– især for os, der stemmer første gang.« 
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