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Samfunnsoppdraget er å bygge opp om 
demokratiet. Derfor er det vårt problem og 

vårt ansvar at ca 50 prosent av velgere under 
30 år ikke bruker stemmeretten sin. Det er vår 

oppgave å mobilisere unge til å bruke 
stemmeretten 



Kampanjen: Min stemme 

Vi skal bruke valgdekningen og alle 
våre kanaler til å få flere unge under 

30 år til å bruke stemmeretten. 
 
 



Dette er ”VI” 
 
• Et initiativ fra Aftenposten, Tønsberg Blad, 

Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens 
Tidende, Adresseavisen, Avisa Nordland, Nordlys. 
 

• Kampanjen koordineres med NRK, som har en lignende 
satsning.  
 

• Fritt Ord har støttet prosjektet økonomisk.  
 

• Dinamo er pro bono kommunikasjonspartner 
 

 



Dette gjør vi sammen 
• Felles pr-kampanje 

 
• Felles landingsside og 

”kampanjeapp” 
 

• Felles FB-side 
 

• Stort felles kick off 12. 
august 

 
 



Felles pr-kampanje 



ILLUSTRASJON 130513  

Felles pr-kampanje 



s 

Få frem flere stemmer! 
 

Jeg er ____ år, og fra ______ 
 

Jeg stemmer fordi 
_______________________________________________

___________________________________________ 
 
 

#minstemme 

Epost 

314.000 unge stemte ikke ved forrige valg – Gjør noe med det! 
1. Fortell din grunn til å stemme og del med dine venner 
2. Redaksjonene vil lese dine innspill og få debatten til å handle om noe mer enn 

det den alltid handler om  
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Del med dine venner 
 
 

#minstemme 

Epost 

Jeg stemmer fordi jeg er opptatt av solidaritet med de som har det verre enn meg. I Norge og i 
verden. Gi din grunn til å stemme og hjelp til med å øke valgdeltakelsen! bit.ly/askjfa #minstemme 
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Del med dine venner 
 
 

#minstemme 

Epost 

Jeg stemmer fordi det er fremtiden vår som står på spill. Bli med på å øke 
valgdeltakelsen blant unge! Gi din grunn til å stemme her! 
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Hvorfor stemmer Norge? 
Velg: Fylke – Mine venner – Alder 

 
 

#minstemme 

Jeg stemmer fordi det er fremtiden vår som står på spill. Bli med på å øke 
valgdeltakelsen blant unge! Gi din grunn til å stemme her! 

Lars (29), Oslo 
 
Jeg stemmer fordi jeg er 
opptatt av solidaritet med 
de som har det verre enn 
meg. I Norge og i verden 

La din stemme bli hørt 
Neste Forrige 

x 
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s 
Hvor langt er vi på vei? 
Vi trenger å få 314.000 flere stemmer.  
Så langt har vi 1.000 grunner til å stemme og har nådd 50.000 mennesker. 
Hjelp oss  nå målet om 500.000 
 
 
Hvorfor stemmer ungdom i Vestfold? (velg annet fylke) 

 
 

#minstemme 

Jeg stemmer fordi det er fremtiden vår som står på spill. Bli med på å øke 
valgdeltakelsen blant unge! Gi din grunn til å stemme her! 



Felles kick off 12. august 



Alle må gjøre mye på egen hånd for å få opp 
engasjementet, deltakelsen og debattene 

 



Det er gratis 



Velkommen med 

Hvis du vil være med: Send en epost 
til sjefredaktør Hilde Haugsgjerd eller 

nyhetsredaktør Ole Erik Almlid 
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