
DSRFs valgbod i Lundtoftegade  

Lørdag d. 13. juni 2015 blev den årlige beboerdag i Lundtoftegade afholdt. Den Sociale Retshjælp og Street-

managerforeningen var med og havde i anledning af det forestående Folketingsvalg opstillet en valgbod med 

henblik på at informere både førstegangs- og ældre vælgere om demokratiet, de politiske partier og vigtighe-

den af at stemme. Interessen for valgboden var stor, og vi fik skabt en god dialog med borgerne. Alt i alt vur-

deres arrangementet at have været en stor succes.  

DSRFs valgbod var indrettet med informations- og kampagnemateriale, som dels var udarbejdet af organisati-

onens innovationsafdeling, dels fremsendt af de respektive partier. Den Sociale Retshjælp og Streetmanager-

foreningen takker alle politiske partier for interessen og det fremsendte materiale – uden jeres bidrag havde 

arrangementet ikke været muligt.  

Forslag om standardpakke 

Vi valgte ikke at ophænge kampagnemate-

riale, som fremviste enkeltpersoner, og i 

stedet holde fokus på partierne – dette også 

fordi, der var stor forskel på indhold og 

mængde af materiale, som vi havde modta-

get fra de respektive partier. For eksempel 

var det ikke alle, som havde medsendt valg-

plakater, og da vi er en organisation uden 

partipolitisk tilhørsforhold, ønskede vi, at 

partierne skulle være ligeligt repræsenteret i 

vores valgbod.  

Vi ønsker i nærværende forbindelse at fremsætte det forslag, at alle partier forud for næste valg udarbejder en 

standard ”informationspakke”, hvor fokus er på partiets generelle mærkesager og partiprogram og mindre på 

de opstillede kandidater, således at materialet har samme relevans, uanset hvilken valgkreds man bor i. Der 

kunne med fordel træffes beslutning om indholdet af en sådan standardpakke partierne imellem, så der sikres 

en nogenlunde ligelig fordeling af materiale fra de respektive partier, skønt disse arbejder med forskellige 

kampagnebudgetter. I denne forbindelse bidrager Den Sociale Retshjælp meget gerne med sparring i forhold 

til relevant materiale. Denne informationspakke skulle så efter anmodning kunne fremsendes til arrangementer 

såsom beboerdagen, så borgerne sikres de bedste forudsætninger for at kunne sætte deres kryds på et oplyst 

grundlag.  

EL vinder ”fiktivt” valg 

I boden havde borgerne mulighed for at deltage i et ”fiktivt” valg. Vi havde opstillet en stemmeboks med dertil-

hørende stemmesedler (kun partinavne), så borgerne - også de, der endnu ikke har opnået valgret - kunne få 

lov til at prøve at afgive en stemme. Den efterfølgende stemmeoptælling talte sit tydlige sprog: Hvis det stod til 

beboerne i Lundtoftegade, var Enhedslisten det største parti i Folketinget efter valget.  

Det praktiske aspekt af stemmeafgivelsen var noget, som borgerne havde mange spørgsmål til, og som for 

mange gav anledning til forvirring. Flere fortalte for eksempel, at de ved sidste valg havde sat deres kryds 
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både ved parti- og kandidatnavn. Vi informerede borgerne om, at flere kryds på stemmesedlen kan medføre, 

at stemmen dømmes ugyldig og fremviste den faktiske stemmeseddel fra Nørrebrokredsen i København som 

eksempel på, hvordan en rigtig stemmeseddel ser ud og hvordan den udfyldes korrekt.  

Hvad mener partierne? 

Da Lundtoftegade er et område, hvor danskere af anden etnisk herkomst er overrepræsenterede i beboer-

sammensætningen, fyldte integrations- og udlændingepolitikken meget i dialogen med borgerne. Her var 

Dansk Folkeparti, som ventet, det helt store samtaleemne. Vi brugte meget tid på at fremlægge og forklare 

partiets politik på en saglig måde, og det var vores indtryk, at borgerne var lydhøre overfor partiets øvrige 

mærkesager, selvom de færreste bifaldt den stramme udlændingepolitiske linje.    

I det hele taget brugte vi meget tid på at informere om de politiske partiers stillingtagen til en række forskellige 

politiske emner med relevans for borgerne. Vi havde i denne forbindelse udarbejdet et skema efter inspiration 

fra en infografik, som blev bragt i Berlingske i slutningen af maj. Denne gav borgerne et hurtigt overblik over 

forskelle og ligheder i partiernes holdninger til udlændingepolitik, sundhedspolitik, skat, dagpenge og andre 

ydelser, offentlig vækst og kriminal- og retspolitik. Skemaet var et trækplaster for de fremmødte borgere, og 

selvom det naturligvis kun gav dem et overfladisk indblik i partiernes samlede program, er det vores vurdering, 

at det var en rigtig god måde at skærpe borgernes interesse og forståelse for partipolitikken på. Mange af bor-

gerne medtog efterfølgende partiernes foldere og flyers med henblik på yderligere læsning.  

En stor succes 

Formålet med dagen var at skærpe be-

boernes interesse for demokratiet og 

understrege vigtigheden af at deltage. 

Interessen for vores valgbod var stor, og 

vi mener bestemt, at vi fik opnået det, vi 

skulle. Vi betragter derfor arrangementet 

som en stor succes, som vi bestemt har 

tænkt os at gentage i forbindelse med 

fremtidens Regional-, Kommunal- og 

Folketingsvalg.  

 

 

 
 

Der var højt humør blandt de fremmødte borgere 


