Svar på fire vanskelige spørsmål
Hva om jeg stemmer feil?
•

Det er betre å stemme feil enn å ikkje stemme

•

Da lærer du til neste gang!

•

Det er ikke noe feil svar, vi kan gjøre litt research hvis du tviler

•

Da har du lært til neste gang. Ingen valg er feil.

•

Da stemmer du noe annet neste gang.

•

Som alt i livet, går det greit å ta feil. Da lærer du til neste gang hvordan du kan stemme bedre.

•

Det går helt fint, du er ikke den eneste.

•

Dersom du informerer deg selv er det nokså god sjanse for at du stemmer for det du mener er
best. Om du ikke stemmer, lar du muligens andre stemme feil for deg.

Det er ikke noe vits å stemme
•

Om du ikke stemmer, lar du andre stemme for deg. Andre er ikke så smarte som du tror

•

Valget er den eneste gangen din stemme veier like tungt som alle andre, blant annet Olav Thon og
Erna Solberg

Jeg bryr meg ikke om valget
•

Ville du gitt opp stemmeretten din?

•

Hva bryr du deg om da? Knytt svaret til politikk.

•

Har du ingen saker du brenner for?

•

Alle har en sak de bryr seg om, finn personens sak!

Politikk betyr ingenting
•

Hadde det betydd noe om du ikke fikk stemme?

•

Nei, jeg liker heller ikke ordet ”politikk”, men alt i samfunnet inngår i politikken! Det finnes
garantert en sak du bryr deg om som påvirkes av politikk.

•

Du kan tenke på politikk som enkeltsaker – hva tenker du om fraværsgrensen for eksempel?

•

Politikk er alt vi har i dag og alt vi kommer til å ha i fremtiden. Politikk betyr bokstavelig talt ALT.

•

Verden hadde ikke vært som den er i dag, uten politikk.

•

Politikk er alt: skolehverdagen din, hva du betaler på bussen, hvor mye du får i studiestøtte, osv.

•

Det betyr noe for helsen, lommeboken, tryggheten, sikkerheten, utdannelsen og jobben din.

