Den første gang…
Det er et projekt i sig selv denne gang at få vælgerne og især førstegangsvælgerne til stemmeurnerne.
Projektet prioriteres så højt, at bjerget nu kommer til Muhammed, hvis Muhammed ikke vil komme til
bjerget. Valgbussen, det mobile brevstemmested, kører rundt til 18 uddannelsessteder i kommunen, og
den holder på Nytorv og i City Syd. Her kan man nemt og bekvemt afgive sin stemme. Der er arrangeret
spændende møder på flere gymnasier i hele regionen. Her gælder det om at charmere de unge
førstegangsvælgere til urnerne. Vi ved, at den, der er sofavælger ved sit første valg, risikerer at blive
hængende i den dårlige vane og aldrig blive en rigtig voksen demokrat.
Først efter valget ved vi, om kuren har virket. Bliver valgdeltagelsen højere denne gang end ved
kommunalvalget i 2009, hvor den i Aalborg lå på 60,3 %. Bliver den højere blandt de unge, hvis
valgdeltagelse i 2009 i hele landet lå på kun 46 %?
For Konservative er demokratisk oplysning vigtig. Den skal ses som en del af opdragelsen. Den varetages
som al anden opdragelse bedst i hjemmene, og vi ved faktisk, at ”Mor” er trendsetteren her. Hvis Mor
stemmer og tilskyder børnene til at stemme, så virker det! Skolen skal understøtte den demokratiske
oplysning og opdragelse. Valgmøder på skolerne er også en fin ide, især hvis eleverne selv har arrangeret
dem og dermed fået afgørende indflydelse på form og indhold. Men er det nu også en god ide at køre
bussen lige til døren?
Jeg er glad for, at vi i Aalborg kommunes valgbestyrelse har besluttet, at valgbussen ikke må komme til
skolen de dage, hvor der har været valgmøder på skolen. Jeg er også glad for, at valgbestyrelsen har
besluttet, at der skal gælde samme grad af neutralitet omkring det mobile brevstemmested som omkring
andre valgsteder. At det så kan blive vanskeligt at håndhæve det i det offentlige rum som på Nytorv, er en
anden ting. Grænsen mellem den acceptable agitation og den utidige påvirkning er hårfin.
Rent salgsteknisk gør det ingenting, at en vare koster noget. Hvis man får fornemmelsen af, at det er en
vare, der bare skal afsættes, kan man tabe købelysten. Gør det egentlig noget, at man skal bevæge sig lidt
for at komme til at afgive sin stemme?

