
Kryss en kvinne! Stem mangfold! 

Kommunestyret skal speile befolkningen...



ER DU FORNØYD MED AT...

• to av tre kommunestyrerepresentanter er menn?
• bare en av seks norske ordførere er kvinner?
• færre enn en av hundre representanter har ikke-vestlig bakgrunn?
• få lesbiske og homofile er synlige i lokalpolitikken?
• ungdom og funksjonshemmede er sterkt underrepresentert?

«Gjør et bevisst valg i 2007. Kryss en kvinne!  
Stem mangfold!»
 

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener kommunestyrene 
bør speile den norske befolkningen. Det gjør de ikke i dag. Lesbiske 
og homofile er lite synlige. Kvinner, ungdom, funksjonshemmede og 
etniske minoriteter er sterkt underrepresentert. Likevel har partiene 
satt en hvit mann på toppen av 70 prosent av valglistene. Hvis du vil 
påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gjøre endringer på 
stemmeseddelen! 10. september er det kommune- og fylkestingsvalg.



	 	

Hvis du lar være å gjøre endringer på stemmeseddelen din, overlater 

du makten til de som faktisk gjør slike endringer. Valgundersøkelser 

viser at dette 

SLiK GiR DU EKSTRA pERSONSTEMMER

• Sett kryss ved navnene på stemmeseddelen.
• Gi personstemmer til så mange du vil.
• Du får størst effekt når du gir personstemmer til kandidater med uthevet skrift. 
• på kommunestyrelistene kan du føre opp navn fra andre partier (såkalte slengere). Skriv 

kandidatnavnene i et eget felt på stemmeseddelen for ditt parti. Når du fører opp slengere,  
blir en andel av stemmen din overført til det andre partiet. 

• Det er ikke adgang til å stryke kandidater fra listene.

 

Hvis du ikke gjør endringer på stemmeseddelen din,  
overlater du makten til de som faktisk gjør det.  
Valgundersøkelser viser at dette som regel skjer  
i favør av menn.



		

HUSK!: 

• på selve valgdagen må du stemme i hjemkommunen din.
• Ta med deg legitimasjon (obligatorisk) og valgkort.

 
Hvis du forhåndsstemmer et annet sted enn i din egen kommune:

• Ta med deg partienes navnelister til valglokalet for å kunne gi personstemmer.
• Få navnelistene tilsendt eller last dem ned fra din kommunes hjemmeside. 

 
I Oslo: For å gi personstemmer til kandidater til bydelsutvalget,  
må du avgi stemme i den bydelen du bor i.

Stemmeseddelen blir ikke forkastet selv om du gjør feil.

Bruk stemmeretten din 10. september! 
Kryss en kvinne! Stem mangfold!
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