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Indledning 
Vi glæder os til at mødes og få snakket lidt om hele situationen. I den henseende har vi gjort os 
nogle overvejelser, som vi har forsøgt at skitsere nedenfor. 
For at kunne skabe det bedste udgangspunkt for valg i fremtiden ser vi, at man tager 
udgangspunkt i, hvordan vi i fællesskab skaber de bedst mulige rammer ved at se fremad. Vi 
håber, at vi i fremtiden kan opstille nogle retningslinjer for, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at 
gå til valg, men også hvordan vi behandler hinanden på tværs af organisationer, så valgene har en 
sober tone, uanset hvor uenige vi er. 
 
Det fremadrettede perspektiv  
I Studenterrådet mener vi, at det er mest optimalt, at vi bruger dette møde til at tale om fremtidige 
perspektiver og principper for, hvordan vi i afholder de bedste valg, fremfor at diskutere 
enkeltsager eller pege fingre af konkrete tidligere valghandlinger. 
 
Hvad kan vi gøre i Valgudvalget? 
Vi vil gerne tale om valgskik og proper administration af håndtering af valgreglerne, 
opstillingsmåde, diskussion, og lignende. Vi anerkender, at situationen i år ikke har været optimal, 
men samtidigt har der været lignende praksis i mange år, uden at det blev gjort noget stort 
nummer ud af det. Vi vil meget gerne forpligte os alle på nogle fælles forpligtende samtale om god 
valgetik. 
 
Respekt for hinanden 
Til næste år bør vi enten i Valgudvalget eller på anden vis diskutere os frem til, hvordan vi gør 
valgene respektfulde og dermed sætter en høj standard for, hvordan vi tilgår hinanden i 
valgboderne og i universitetspressen, men især på de sociale medier, hvor diskussionerne i højere 
grad bevæger sig hen. Vi har en oplevelse af, at vi ikke altid er gode nok til at tale ordentligt til 
hinanden, hvorfor man til tider oplever, at det i højere grad bliver til angreb på personen end 
bolden, hvilket er uhensigtsmæssigt for valgkulturen, men også for det studiemiljø, som vi alle 
kæmper for.  
 
Man har tidligere haft en konsensus om, hvordan man behandler hinanden blandt andet på de 
sociale medier. Disse uskrevne regler har indtil nu fungeret fint, hvorfor vi lægger op til, at man 
hvert år som et minimum taler om disse igen, så vi hvert år aktivt tager stilling til, hvad vi mener er 
mest hensigtsmæssigt.  
 
Vi har derfor opstillet følgende diskussionspunkter til fremtidige møder: 

• Principper for opstilling - hvordan kan man stille op inden for de regler, der sættes i 
Valgudvalget?  

• Hvordan behandler vi ideelt hinanden i valgboderne, i pressen og på de sociale medier?  
 

	


