PROBLEM SOM SKA LÖSAS

GRUPPARBETE 2: VAL OCH RÖSTANDE

De unga röstar mindre aktivt än äldre personer, och endast personer som fyllt 18 år får rösta i riksomfattande val. I till exempel
kommunalval och europaparlamentsval röstar endast under hälften av ungdomarna. Hur kunde man uppmuntra unga att rösta
och själva ställa upp som kandidater i val?
De röster som ges i de flesta val går i främsta hand till ett parti.
Om den kandidat som du valt inte får tillräckligt med röster räknas
din röst till godo för en kandidat i samma parti som sammanlagt
fått fler röster. Det lönar sig att vara noggrann att man röstar på
ett sådant parti vars politik och värden man understöder – även
om ens egen favoritkandidat inte skulle bli vald.
Enligt Ungdomsbarometern är en orsak till att de unga låter bli att
rösta att det är svårt att hitta ett lämpligt parti. Vad skulle få de
unga att intressera sig för partier? Hur borde partierna beakta de
unga?

FUNDERA TILLSAMMANS OCH
SKRIV UPP SVAREN PÅ
FRÅGORNA!
Hur kunde partierna vara intressantare för de unga?
Hur kunde de unga få mer information om partierna?
Vad skulle få er att rösta?
Hur kunde ni uppmuntra andra unga att rösta? Eller att ställa upp
som kandidater?
Hur kan man ha kontakt med en riksdagsledamot eller kommunfullmäktigeledamot efter valet?

			TIPS!
Ni kan fundera på svar på frågorna genom följande
exempelfall: Er kompis säger att hen inte är säker
på om hen ska rösta i kommunalvalet våren 2021.
Hen upplever att hen inte vet vad kommunen
beslutar om och att inget parti helt verkar
motsvara hens åsikter. Hur skulle ni
hjälpa kompisen?

HUR GÖR MAN DET LÄTTARE FÖR UNGA
ATT DELTA I POLITIKEN?

RÖSTNING OCH VAL I FINLAND?

Röstningsprocenten bland
unga i presidentvalet 2018:

Röstningsprocenten bland
unga i kommunalvalet 2017:

49,2%

35,0%
PRESIDENTVALET
Presidentvalet ordnas vart sjätte år. I presidentvalet röstar man direkt på kandidaterna.
Om en kandidat inte får över hälften av rösterna under den första valomgången ordnas
en andra omgång mellan de två kandidater
som fått flest röster. Den kandidat som fått
flest röster väljs till president.

Röstningsprocenten bland
unga i riksdagsvalet 2019:

55,2%
RIKSDAGSVAL
I riksdagsvalet väljer man 200 riksdagsledamöter. Riksdagsvalet ordnas vart fjärde
år och röstningen sker i 13 olika valkretsar.
Riksdagen stiftar Finlands lagar och beslutar
om statens budget.
REPRESENTERADE I RIKSDAGEN
Finlands socialdemokratiska parti
Sannfinländarna
Samlingspartiet
Centerpartiet
Gröna förbundet
Vänsterförbundet
Svenska folkpartiet
Kristdemokraterna
Liike Nyt-rörelsen

KOMMUNALVAL
I kommunalvalet utses ledamöter till kommunernas och städernas fullmäktigen.
Kommunalvalet ordnas vart fjärde år. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens
verksamhet och om hur kommunens pengar
ska användas. Kommunfullmäktiges möten
är öppna och vem som helst kan gå och följa
med mötet.

EUROPAPARLAMENTSVALET
Till Europaparlamentet väljs högst 751 europaparlamentariker från alla EU-länder. Valet
ordnas vart femte år. Från Finland väljs 13
europaparlamentariker och efter att Storbritannien har utträtt ur EU får Finland 14
platser. Europaparlamentet godkänner och
ändrar regelverksförslag tillsammans med
Europeiska unionens råd samt beslutar om
EU:s budget.

Röstningsprocenten bland
unga i Europaparlamentsvalet:

		

24,2%

