03-09-2021

Kære Integrationsråd
Rådet for Etniske Minoriteter ønsker at hæve valgdeltagelsen til det kommende kommunalvalg.
Derfor tilbyder vi nu at støtte lokale arrangementer, som kan sætte temaet på dagsordenen i netop
jeres kommune. Arrangementet må meget gerne være afholdt i samarbejde med andre lokale
aktører, eksempelvis Bydelsmødre, Baba eller en boligsocial helhedsplan. Kun jeres fantasi sætter
grænser. Dog er det en betingelse, at arrangementet er partipolitisk neutralt, dvs. det må ikke have
karakter af at være en del af en valgkampagne for en enkelt eller flere kandidater.
Rådet tilbyder at understøtte jeres lokale arrangement ved at afholde udgifter til leje af lokale,
forplejning, tolkebistand, børnepasning mv. Desuden kan Rådet hjælpe med fortrykte
opslagsplakater, gode råd til tilrettelæggelsen i forbindelse med opsætning og afvikling af
arrangementet.
Temaet for disse arrangementer skal være valgdeltagelsen, særligt blandt etniske minoriteter, som
desværre er markant lavere sammenlignet med den øvrige befolkning. Valgdeltagelsen ved
kommunalvalget er vigtigt for at værne om demokratiet og alle borgers lige ret til indflydelse på
lokalpolitikken.
Ønsker I støtte til et lokalt arrangement bedes I blot udfylde den vedhæftede ansøgningsblanket
med en beskrivelse af rammerne for arrangementet, og hvilke aktiviteter I ønsker økonomisk støtte
til. (Rådet kan yde støtte med op til 10.000 kr. pr. arrangement.)

Ansøgningen skal sendes til REM@siri.dk senest d. 3. oktober 2021
Vi har til jeres inspiration beskrevet et eksempel på, hvordan et arrangement kunne
sammensættes, se næste side. Men I skal endelig føle jer frie til at være kreative og komme med
jeres egne ideer til, hvordan I mener, at jeres arrangement bedst kan afvikles.
Har I spørgsmål til ovenstående, så skriv til REM@siri.dk eller ring på telefonnummer 72 14 23 89.

Med venlig hilsen

Rådet for Etniske Minoriteter

03-09-2021

Ideer til rammerne for et arrangement
Mange er ikke klar over hvem de kan stemme på, og derfor kan et helt klassisk vælgermøde være
en god mulighed for at komme i dialog med de lokale kandidater. Det er en god ide at tage
udgangspunkt i et emne, der har betydning lokalt, så det bliver tydeligt, at lokale valg giver
indflydelse på lokale forhold.
Et arrangement kunne for eksempel se sådan ud:


Kulturhuset Borgerparken, onsdag d. 20. oktober kl. 17-19



Kl. 17-17.30: Oplæg fra integrationsrådet – hvorfor er det vigtigt at stemme? Hvad er
udfordringerne i vores lokalområde?



Kl. 17.30-18.30: Mød dine lokale politikere



18.30-19: Arrangementet sluttes med et let traktement og der vil være mulighed for
børnepasning og evt. tolkning

Der er mange andre steder I kan finde inspiration til arrangementer eller kampagner. Se for
eksempel:


Kommunernes Landsforening (KL) har et inspirationskatalog med ideer og erfaringer, der kan
bruges til at øge valgdeltagelsen. Her er bl.a. ideer til politik i børnehøjde og kampagner på
sociale medier.
Link: www.kl.dk/politik/kommunalvalg/stem-med



Mino Danmark, der arbejder for at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder, stemmer
og samfundsdeltagelse, kan bidrage med sparring og give værktøjer til at arrangere
inkluderende og trygge arrangementer, der giver lokale borgere lyst til at stemme og deltage i
demokratiet.
Se mere på deres hjemmeside: www.mino.dk/valg

Vi glæder os til at høre fra jer!

