
Trots lågt valdeltagande bland
förstagångsväljare - inget organiserat
skolval inför Europaparlamentsvalet

Varken Ungdomsstyrelsen eller Sveriges elevråd (Svea) planerar i år att organisera
skolval inför valet den 7 juni vilket de gjort under tidigare valår till riksdagen. Vid 2004
års Europaparlamentsval låg valdeltagandet för förstagångsväljarna under 25%.

Gymnasieskolor, bryt den nedåtgående trenden - genomför skolval!
Vi vill genom att arrangera skolval inför Europaparlamentsvalet fylla tomrummet och
bryta den nedåtgående trenden och istället öka valdeltagandet. Vi ser detta som ett sätt
att få unga att engagera sig, inspirera till diskussion om ungdomars inflytande och
demokrati. Skovalet i sig är kanske inte det viktigaste utan vägen dit. Men med
erfarenhet av tidigare års skolvalssatsningar inför riksdagsvalen vet vi att organiserandet
av skolval är ett medel att öka ungdomars engagemang och valdeltagande. Därför
kommer vi på Marks gymnasieskola att arrangera skolval den 4 o 5 juni!

Våga anta utmaningen!
Den 4 och 5 juni genomför Marks gymnasieskola skolval och vi uppmanar fler skolor att
arrangera skolval inför Europaparlamentsvalet! Den 16 mars lanserar vi
www.skolval09.mark.se, med det senaste inför "Skolval09" Vi jobbar på att nå ett
rekordhögt valdeltagande i juni!

Vill du och din skola också arrangera skolval, utbyta
idéer och samverka med andra skolor för att öka
ungdomars engegemang och höja valdeltagndet?

Om så är fallet; ber vi dig att:
1 Maila till skolval09@mg.skola.mark.se så förmedlar vi dina kontaktuppgifter till
skolorna som redan valt att delta i "Skolval 2009".
2 Vidarebefordra detta mail till dina kontakter på andra skolor! Då hjälper du till med att
sprida uppropet om att genomföra "Skolval09".

Med vänlig hälsningar
Valkommittén på Marks gymnasieskola
genom Henrik v Scheele, (tel 070455 65 87, sh-lärare, Marks gymnasieskola)

ps
Den 16 mars lanserar vi www.skolval09.mark.se med det senaste inför "Skolval09"
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