
VAR AKTIV. DELTA. 
PÅVERKA.    
Varför lönar det sig att rösta?

Grattis, i maj får du för första gången använda din röst i EU-valet! Alla myndiga medborgare 
har rösträtt. 

Det är självklart att du vill vara aktiv, delta och påverka. Du gör det varje dag i form av 
köpbeslut, genom att delta i kampanjer, genom att gilla och dela saker och genom det du 
gör i din näromgivning. Du försvarar saker som du tycker är bra och kräver förändring på 
saker du tycker är dåliga. 

Att rösta i valet är ett annorlunda sätt att påverka. Beslutsfattarna som väljs i valet beslutar 
om EU:s utvecklingshåll och om hurdana EU-lagar som stiftas. EU-lagarna påverkar också 
din vardag. Det är inte ”sak samma” vem som väljs. Därför lönar det sig att rösta.

Europaparlamentet har mer makt än någonsin. Röstarna, även du, har mer makt än någon-
sin. Om du tiger använder du inte din makt utan låter någon annan göra det. Därför lönar 
det sig för dig att rösta. Det är sist och slutligen mycket simpelt. 

Det är roligt, lätt och gratis att rösta. Det tar bara en liten stund av din tid. Genom att 
förhandsrösta kan du också planera din tidsanvändning, vilket ju är mycket enkelt och 
trevligt. Att rösta ger ett gott humör.

Du behöver inte vara expert på EU-frågor. Det räcker att du har egna åsikter, värden och 
saker du vill beskydda eller främja. Välj en kandidat som verkar representera din egen 
världsbild bäst och ge honom eller henne ditt stöd. I medierna, på webben och i valmaski-
nerna �nner du massor av behövlig information och kan ta reda på vem som är värd just din 
röst. Kolla in nedanstående länktips!

Vi önskar dig och dina vänner en rolig och spännande valdag! Använd din makt. Välj Euro-
pas beslutsfattare.

Bästa hälsningar,
Europaparlamentet

Förstagångsväljare i EU-valet: www.nuortenaaniratkaisee.�
Valinformation från Finland och EU-länder: www.vaalit2014.eu



 Det lönar sig alltid att rösta och det är  
enkelt att �nna rätt kandidat. Prova direkt: 

De ungas konstruerade valmaskin hjälper dig att hitta 
rätt kandidat! Valmaskinen är förverkligad på tre språk 
(�nska, svenska, engelska) och frågorna har arbetats 
fram av en stor grupp unga i olika ålder och med 
olika bakgrund. Med valmaskinen får du reda på vad 
kandidaterna anser om teman som är aktuella för unga. 

WWW.UNGASVALMASKIN.FI

Julkaisua on rahoitettu Euroopan 
komission Youth in Action -tuella. 
Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 
Suomessa Youth in Action -ohjelman 
hallinnoinnista ja toimeenpanosta 
vastaa CIMO, joka on kansainvälisen 
liikkuvuuden ja yhteistyön  
asiantuntija- ja palvelu-
organisaatio.

WWW.UNGASVALMASKIN.FI

WWW.UNGASVALMASKIN.FI

KANNS DET SOM OM INGEN  
KANDIDAT AR RIKTIGT FOR DIG?  

SOM OM ALLA POLITIKER AR 
PRECIS LIKADANA? 


