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8 av 10 röstar inte
Åtta av tio med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta, visar den senaste
valundersökningen. Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället.
Att rösta – en demokratisk rättighet
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte ett mindre intresse av samhällsfrågor än
andra. Många är beroende av olika insatser från samhället och deras åsikt är viktig och betydelsefull.

Nu är det Sundsvalls tur att visa att vi vill förändra!
Satsningen som 2014 lanserades under namnet Mitt Val fick mycket god uppmärksamhet såväl
nationellt (bl a i Almedalen) som här i länet. Media har rapporterat flitigt om hur väl satningen
mottagits av deltagare, anhöriga, personal kring deltagare, politiker med fler i
bl a Ånge, Härnösand och Sollefteå.
Vi har beviljats medel från Arvsfonden för att arbeta vidare med Mitt Val år 2. Och nu har turen har
kommit till Sundsvall att visa att man vill ändra på situationen. Därför vill vi bjuda in er som arbetar
med målgruppen på något sätt i era tjänster eller ideellt för att informera om de möjligheter vi har
tillsammans.

Vi genomför aktiviteter för demokratin
Med Mitt Val erbjuder vi aktiviteter för att göra allmänna val mer tillgängliga för personer med
intellektuell funktionsnedsättning genom ett folkbildningsprojekt.
Projektet görs tillsammans med FUB (Riksförbundet för barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning)
och Riks-Klippan, FUB:s sektion för medlemmar med utvecklingsstörning. Projektet ges stöd från
Arvsfonden och Ungdomstyrelsen.
Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan och kunskapen hos deltagarna att vara med att
påverka genom att delta i allmänna val. Målet är också att deltagarna ska våga säga vad de tycker
och kunna göra välgrundade val för den egna vardagen och det egna livet.
Vi ser fram emot att träffa just dig - och kanske vet du någon annan som bör delta.
Sofie Jansson, Verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan
Pia Fjällmo, Demokratisamordnare, Barn & Fritid Sundsvalls kommun
Elisabeth Orre, Ungdomsavdelningen Sundsvalls kommun
PS. Vi bjuder även in särskilt utvalda som arbetar med en målgrupp som inte tillhör denna
och ändå har mycket god nytta av att ta del av demokrati lättbegripligt.

