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Sikring af stemmeret for personer med 
handicap

Alle voksne europæere, heriblandt personer med handicap, har ret til at 
stemme ved nationale valg og valg til Europa-Parlamentet. Denne ret følger af 
en lang række bindende juridiske dokumenter, bl.a. verdenserklæringen om 
menneskerettigheder, FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap 
og EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Desværre kan mange personer med handicap i EU ikke udøve deres stemmeret 
fuldt ud. En rapport fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) 
med Krzysztof Pater som ordfører anslår, at omkring 800.000 EU-borgere  
i 16 EU-lande på grund af nationale regler juridisk er frataget deres ret 
til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet som følge af handicap eller 
sindslidelser. 

Disse mennesker og millioner af andre borgere har af en række årsager ikke 
mulighed for at stemme. Dette kan bl.a. skyldes, at mange personer med handicap 
på grund af deres bopæl hører til og skal stemme på et bestemt valgsted, som ikke 
er indrettet efter deres behov. Hvis de havde muligheden, ville mange vælge et 
andet valgsted, men ifølge den nationale lovgivning i 12 EU-lande kan vælgere 
ikke ændre valgsted uden også at ændre bopæl. 

INDLEDNING 
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Mangel på alternativer

Ydermere er der i 8 EU-lande ingen  
alternativer til at stemme på et valgsted, 
såsom at brevstemme, stemme elek-
tronisk eller afgive stemme i en mobil 
stemmeurne, trods det at mange perso-
ner med handicap har begrænset selv-
stændig mobilitet. 

I 18 medlemsstater har blinde vælgere 
ingen mulighed for at stemme selv-
stændigt, men er nødt til at lade en led-
sager stemme på deres vegne.

I nogle få EU-lande kan der stemmes 
ved stedfortræder, dvs. at en person 
med handicap giver en anden person 
tilladelse til at stemme på sine vegne. 
Imidlertid indebærer stemmeafgivning 
ved stedfortræder pr. definition, at per-
soner med handicap ikke selvstændigt 
kan udøve deres stemmeret, og som 
sådan er det ikke et fyldestgørende  
alternativ.

Mangel på tilgængelig information er 
en anden faktor, der afholder personer 
fra at stemme. For eksempel holder 
personer med handicap sig måske væk, 

hvis de ikke har kendskab til de særlige 
regler, de skal følge på valgstedet, eller 
til eventuelle fysiske hindringer, de kan 
støde på. 

EØSU konkluderer i sin rapport, at 
hvis bedste praksis fra alle lande blev 
gennemført, ville alle EU-borgere med 
handicap have fuld mulighed for at 
stemme og udøve deres demokratiske 
rettigheder på den for dem mest 
praktiske måde.

EØSU foreslår, at den gældende 
EU-lovgivning om valg til Europa-
Parlamentet ændres, så den kommer 
til at inkludere garantier om forskellige 
muligheder for at stemme for personer 
med handicap.

Den fulde rapport findes på EØSU’s 
websted. Der redegøres udtømmende 
for situationen med beskrivelser af, 
hvordan stemmeretten i Europa kun 
delvist er sikret for personer med 
handicap. Denne brochure indeholder 
et resumé af rapportens konklusioner.
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BELGIEN
Belgiske vælgere med handicap kan benytte en særligt indrettet 
stemmeboks, der er placeret et lettilgængeligt sted. Stemmeboksen 
kan endda være placeret uden for valgstedet.

BULGARIEN 
Bulgariens centrale valgkommission lægger en film ud på sit websted 
med en beskrivelse af, hvordan personer med handicap kan stemme. 
Den er også oversat til tegnsprog. 

CYPERN 
På Cypern må stemmesedlen ikke være større end 16x70 cm, så den er 
nemmere at udfylde.

DANMARK 
I Danmark giver udbredt anvendelse af tidlig stemmeafgivning alle 
vælgere mulighed for at stemme fra to dage til tre uger inden valgdagen 
på bestemte valgsteder. Denne mulighed er især god for personer med 
handicap, som ofte er nødt til at træffe forberedende foranstaltninger 
for at kunne stemme.

 

I alle EU-lande er der gjort fremskridt med hensyn til at give personer med handicap 
flere muligheder for at stemme. 

EKSEMPLER PÅ BEDSTE 
PRAKSIS
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ESTLAND 
Alle borgere i Estland kan stemme elektronisk.

FINLAND  
I Finland betaler justitsministeriet for udgivelsen af en elektronisk 
informationsbrochure på punktskrift. 

FRANKRIG 
Frankrig er et af flere lande, hvor ikkestemmeberettigede som f.eks. 
børn kan hjælpe voksne med handicap med at stemme.

GRÆKENLAND 
Alle borgere har pligt til at stemme i Grækenland. Men da stemmepligt 
ofte er en stressfaktor for personer med handicap, håndhæver de 
græske myndigheder reglen meget fleksibelt.

IRLAND  
Vælgere på institutioner for langtidspleje kan i Irland ansøge om at blive 
optaget på en særlig valgliste. Hvis deres ansøgning imødekommes, 
får de personligt besøg af en særlig valgstyrer, som registrerer deres 
stemme.

ITALIEN  
I Italien sørger de lokale myndigheder for transport til valgsteder, der 
egner sig for personer med begrænset mobilitet.
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KROATIEN  
Vælgere i Kroatien kan indhente en attest, der giver dem mulighed for 
at stemme på et hvilket som helst valgsted. På den måde kan personer 
med handicap vælge valgsteder, hvor de kan få hjælp.

LETLAND  
Vælgere i Letland kan som i ti andre EU-lande ikke fratages deres ret til 
at stemme under nogen omstændigheder.

LITAUEN  
I Litauen sørger den centrale valgkommission for et onlinekort over 
valgsteder, der egner sig bedst for vælgere med begrænset mobilitet.

LUXEMBOURG  
Vælgere i Luxembourg kan ovenikøbet udpege et medlem af 
valgbestyrelsen til hjælper.

MALTA  
På Malta skal alle valgsteder være udstyret med lydafspillere og en 
overlægsplade med punktskrift med navnene på kandidaterne og 
partierne på stemmesedlen.

NEDERLANDENE 
På alle valgsteder i Nederlandene har vælgerne mulighed for at benytte 
en lup.
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ØSTRIG 
I Østrig skal der i hver kommune og hvert distrikt i Wien være mindst ét 
valgsted, som er tilgængeligt for personer med handicap.

POLEN  
I Polen oprettes der ”lukkede valgsteder” på hospitaler og institutioner 
for langtidspleje, hvor der opholder sig mindst 15 personer.

PORTUGAL 
I Portugal tælles en stemme med, hvis vælgerens ønske tydeligt 
fremgår, også selv om markeringen på stemmesedlen er sat uden for 
feltet.

RUMÆNIEN 
Vælgere i Rumænien kan sætte en markering ved siden af kandidatens 
navn vha. et stempel, der fås hos valgbestyrelsen.

SLOVAKIET  
I Slovakiet kan personer, der yder permanent pleje til vælgere med 
handicap, afgive stemme samtidigt i samme mobile stemmeurne.

SLOVENIEN   
Inden valg sender de relevante ministerier i Slovenien meddelelser 
til hospitaler og institutioner for langtidspleje, hvori de angiver, hvor 
mange beboere eller patienter der kan stemme.

SPANIEN 
I Spanien kan personer med handicap, som ikke kan tage på posthuset 
med henblik på at brevstemme, henvende sig til en offentlig notar. 
Notaren udsteder gratis en fuldmagt til den person, som vælgeren har 
udpeget til at sørge for, at betingelserne for at brevstemme opfyldes.
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SVERIGE  
En vælger, som har modtaget en stemmeseddel til at brevstemme, 
kan i Sverige ændre mening og personligt aflevere stemmesedlen på 
valgstedet på valgdagen.

TJEKKIET 
I Tjekkiet udarbejdes der en generel informationsbrochure i forskellige 
formater, så forskellige typer af handicap tilgodeses.

TYSKLAND   
I Tyskland kan blinde bestille overlægsplader til stemmesedlen sammen 
med en CD, der indeholder instrukser i brug af overlægspladen, og 
officiel valginformation på punktskrift.

UNGARN  
I Ungarn kan en person med handicap angive sit behov for et 
tilgængeligt valgsted indtil to dage før valgdagen.

Trods fremskridtene i alle EU-lande er der stadig lang vej igen, før alle EU-borgere, 
heriblandt personer med handicap, er garanteret de muligheder for at stemme, som 
de har behov for.

1010



EU-landene har for at beskytte interesserne 
hos borgere med intellektuelle handicap 
eller sindslidelser åbnet mulighed for 
forskellige former for værgemål afhængigt 
af den enkelte borgers evner. 

Under fuldt værgemål træffer værgen 
således næsten alle beslutninger på vegne 
af den umyndiggjorte, mens det under 
delvist værgemål kun er beslutninger 
på nogle områder, hvilket beror på den 
enkeltes situation. 

I ni EU-lande er retssystemet indrettet 
således, at nogle personer under fuldt 
værgemål automatisk fratages deres 
stemmeret, mens det i syv lande er muligt 
at fratage en person stemmeretten efter en 
domstolsvurdering. I 11 EU-lande kan en 
person ikke fratages retten til at stemme 
under nogen omstændigheder. Antallet 
af personer med handicap, som ikke kan 
stemme, varierer meget fra land til land. 

I Portugal kan omkring 100 personer med 
handicap ikke udøve deres stemmeret, 
mens tallet i andre lande muligvis ligger 
helt oppe omkring 300.000 mennesker.

I de senere år har der i EU-landene været 
en udvikling væk fra automatisk fratagelse 
af stemmeret. I stedet er tendensen i de 
nationale retssystemer, at retten til at 
stemme begrænses i et fåtal af sager efter 
en domstolsafgørelse, der træffes efter 
en individuel vurdering. Nogle lande har 
ophævet alle former for begrænsninger.

I rapporten foreslås, at Europa-Parlamen-
tet og andre EU-institutioner medvirker 
til at fremskynde disse ændringer af med-
lemsstaternes retssystemer med det mål at 
ophæve alle juridiske begrænsninger for, 
at personer med handicap kan stemme.

JURIDISKE OG 
TEKNISKE HINDRINGER 

FOR AT STEMME
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De offentlige myndigheder har ansva-
ret for at levere valginformation til per-
soner med handicap i et format, som er 
tilpasset deres behov. Ofte er det dog 
ikke ifølge den nationale lovgivning et 
krav at levere denne information. 

Valginformation er bl.a. valgdatoen, 
de grundlæggende regler, måder at 
stemme på og nærmere oplysninger 
om de særlige procedurer for personer 
med handicap. Myndighederne skal 
endvidere sikre, at informationen 
leveres på en måde, der tager højde 
for forskellige typer af handicap såsom 
blindes, synshandicappedes og døves 
behov. 

Myndighederne bør samarbejde med 
organisationer, der repræsenterer 
personer med handicap, for at sikre, 
at informationen formidles så effektivt 
som muligt, anføres det i rapporten. 
Det bør for eksempel være nemt at 
finde de valgsteder, der er indrettet 
med udstyr til personer med handicap.

Det bør ikke kun være via de offentlige 
medier og internettet, at personer med 
handicap kan finde valginformation. 
Myndighederne bør i stedet anvende 
kommunikationsmetoder, der er til-
passet forskellige typer af handicap, 
hedder det i rapporten. Billeder er ofte 
en god metode til at nå personer med 
intellektuelle handicap, men alligevel 
er det en metode, der anvendes meget 
lidt i EU-landene.

Tekniske hindringer for stemmeret
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Den mest grundlæggende måde at 
deltage i valg på er ved at stemme på 
et valgsted. Imidlertid er langt de fleste 
valgsteder i EU ikke fuldt ud indrettet til 
at tage højde for behovene hos personer 
med forskellige typer handicap. 

Selvom det i 11 EU-lande er påbudt, 
at alle valgsteder skal være tilpasset 
personer med handicap, viser det 
sig ved et nærmere eftersyn, at 
”tilgængelighed” ofte defineres som 
fravær af fysiske hindringer for kørestole. 
Denne snævre synsvinkel ignorerer en 
række problemer som for eksempel 
blindes behov.

Da valgsteder ikke hurtigt kan tilpasses 
behovene hos personer med handicap, 
er den bedste løsning at give vælgere 
med handicap mulighed for at stemme 
på et andet valgsted, hvis de på grund 

af deres bopæl hører til et bestemt 
valgsted. Den administrative procedure 
forbundet med en sådan ændring bør 
være enkel og hurtig, anføres det i 
rapporten.

Alle vælgere med handicap bør også 
frit kunne vælge den person, som skal 
hjælpe dem på valgstedet. I mange 
lande er valget af hjælper underlagt 
betingelser, der ikke synes berettigede.

Andre effektive foranstaltninger er 
opslag af officielle meddelelser og 
kopier af stemmesedler i passende 
størrelser og i en højde, hvor de let 
kan læses, oplysninger på punktskrift 
og mulighed for at gøre brug af en 
tegnsprogstolk online.

Stemmeafgivning på et valgsted

TILGÆNGELIGHED
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Proceduren for at afgive stemme er 
ofte afgørende for, om personer med 
handicap er i stand til selvstændigt at 
stemme. Ofte udgør stemmesedlens 
udformning og måden, der stemmes 
på, vanskeligheder, som er for svære 
at overvinde for personer med 
handicap. I stedet er vælgeren nødt 
til at afsløre, hvordan han/hun ønsker 
at stemme, over for en anden person, 
som så sætter krydset, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med princippet om 
hemmelig stemmeafgivning.

Endvidere er det for vælgere med 
begrænset brug af hænderne en stor 
hindring at skulle skrive en kandidats 
navn eller registreringsnummer eller 
tegne en cirkel om deres valg.

Den mest praktiske løsning er at 
give vælgerne mulighed for at afgive 
stemme ved at sætte et ”x” eller lignende 
i et tilstrækkeligt stort felt. For blinde og 
synshandicappede og personer, som 
har svært ved at skrive tydeligt med 
en kuglepen, er den bedste løsning 
mange gange en særlig overlægsplade, 
forudsat at informationen er på 
punktskrift eller let læselig. 

Hvis en vælger med handicap skal 
vælge et kort med navnet på et 
politisk parti blandt en række kort, skal 
skriftstørrelsen være tilstrækkeligt stor, 
og alle kort skal også være trykt med 
punktskrift.

For vælgere med intellektuelle handi-
cap er den bedste fremgangsmåde in-
formation i form af enkle sætninger eller 
illustrerede vejledninger. 

Stemmesedlen

STEM
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I ti medlemsstater har i hvert fald nogle 
grupper af vælgere mulighed for at 
stemme tidligt på et bestemt valgsted. 
Disse valgsteder er beliggende i lokaler, 
som er indrettet efter behovene hos 
personer med begrænset selvstændig 
mobilitet. 

I de fleste lande er der ingen admini-
stration forbundet med at stemme tid-
ligt. Vælgerne møder simpelthen op på 
valgstedet i åbningstiden. I nogle lan-
de skal vælgere, der ønsker at stemme 
tidligt, dog registreres på forhånd.

Tidlig stemmeafgivning er en effektiv 
metode til at hjælpe personer med 
handicap til at deltage i valg. Det giver 
lokale myndigheder mere tid til at 
arrangere transport for personer med 
handicap til deres valgsted.

På institutioner for langtidspleje gør 
tidlig stemmeafgivning på en arbejds-
dag valghandlingen lettere. Der er 
normalt mere personale til stede end 
på en søndag, hvor der traditionelt  
afholdes valg i de fleste lande.

Tidlig 
stemmeafgivning

I nogle EU-lande kan vælgere i landet 
modtage stemmesedlen på forhånd, 
udfylde den personligt og derefter sen-
de den med posten til valgbestyrelsen.

Brevstemmeafgivning gør det betyde-
ligt nemmere at stemme for mange 
personer med handicap. Men hvor let 
det er, afhænger bl.a. af, om registre-
ringsproceduren er ligetil og gebyrfri. 

Vælgere med handicap, som lader 
sig registrere med henblik på at 
brevstemme, bør ikke kun modtage en 
stemmeseddel, men også en vejledning 
i et format, der er tilpasset deres særlige 
type handicap. For eksempel bør blinde 
og synshandicappede modtage særlige 
overlægsplader på punktskrift eller en 
CD med en vejledning. 

Brevstemme
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En mobil stemmeurne er en meget 
effektiv måde at give personer med 
handicap mulighed for at stemme på. 
I 17 EU-lande er der mulighed for at få 
bragt enten en stemmeurne eller en 
særlig stemmekuvert ud til vælgerens 
bopæl til brug for den pågældende 
vælger. 

Denne måde at afgive stemme på er en 
mulighed for vælgere, hvis handicap 
eller helbredstilstand forhindrer dem 
i at møde op på et valgsted. Det er 
også en god metode for indlagte på 
hospitaler og beboere på institutioner 
for langtidspleje.

Da det for personer, der er syge eller 
har et alvorligt handicap, kan være 
belastende at skulle vente adskillige 
timer på, at stemmeurnen bliver leveret, 
bør tidsrummet for leveringen være 
kort.

Derudover bør valgmyndighederne – 
indtil adgangen til valgstederne er ble-
vet forbedret – overveje muligheden for 
at placere en lille stemmeurne uden for 
eller foran valgstedet for vælgere med 
begrænset selvstændig mobilitet.

Stemmeafgivning 
via mobil stemmeurne
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Stemmeafgivning ved stedfortræder – 
populært kaldet stemmefuldmagt – er, 
når en vælger bemyndiger en anden 
person til at stemme på sine vegne på 
et valgsted. Dette er kun en mulighed 
i fire EU-lande.

Stemmeafgivning ved stedfortræder 
kan kun være en supplerende løsning 
for personer med handicap, som har 
svært ved at stemme selv, og må ikke 
bruges som undskyldning for ikke at 
give alle vælgere mulighed for reelt og 
direkte at deltage i valg.

Myndighederne skal være særligt 
opmærksomme på, hvordan stem-
meretten overdrages for at forhindre 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
valg. En løsning er at begrænse antallet 
af personer, som én person kan være 
stedfortræder for, fremgår det af rap-
porten. 

Stemmeafgivning 
ved stedfortræder
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I Estland kan alle borgere stemme elek-
tronisk, hvilket er den mest praktiske 
løsning for mange estere med handi-
cap. Dette system indgår imidlertid i et 
system af mere omfattende elektronisk 
kommunikation mellem landets borge-
re og de nationale myndigheder. 

Andre steder giver det ikke mening at 
etablere et sådant system blot med 
henblik på valg. Ud over de sikkerheds-
mæssige aspekter ville myndighederne 
i andre EU-lande skulle foretage betrag-
telige investeringer for at øge kendska-
bet til denne måde at stemme på og 
sørge for, at personer med forskellige 
handicap modtager hensigtsmæssig og 
skræddersyet information.

Elektronisk stemmeafgivning
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I tre EU-lande er der stemmepligt. 
Hvis personer med handicap ikke 
kan stemme i disse lande på grund af 
utilfredsstillende foranstaltninger, kan 
det være en betydelig stressfaktor, fordi 
de frygter, at staten vil straffe dem for 
ikke at stemme.

Disse lande bør sørge for, at der er 
fundet løsninger, som gør det muligt for 
alle personer med handicap at deltage  
i valg. 

Stemmepligt
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Alle EU-borgere, der bor i et andet 
EU-land end deres EU-hjemland, har 
ret til at stemme ved valg til Europa-
Parlamentet. Dog skal de først optages 
på valglisten.

For mange personer med handicap er 
det umuligt eller ekstremt besværligt 
at møde personligt op på et kontor 
for at blive optaget på valglisten. Der 
bør være andre – og hele tiden findes 
nye – metoder til optagelse, som er 
tilpasset behovene hos personer med 
forskellige typer handicap.

Optagelse på valglisten bør ske en gang 
for alle, uden behov for at gentage 
ansøgningen ved efterfølgende valg. 
Fristen for optagelse på valglisten 
bør også harmoniseres i hele EU.  
I øjeblikket varierer den fra 90 til 5 dage 
inden et valg.

Stemmeafgivning  
i et andet EU-land 
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Den demografiske udvikling i de 
aldrende samfund betyder, at flere og 
flere bor på døgnplejeinstitutioner 
eller er i langvarig behandling på 
hospitaler. Men i næsten en tredjedel af 
EU-landene har personer, der opholder 
sig disse steder, ingen mulighed for at 
deltage i valg.

I andre EU-lande, hvor det i teorien er 
muligt at stemme, mens man opholder 
sig på en af disse institutioner, kræver 
det i praksis stor støtte fra vælgerens 
familie. Kun i syv lande er der særlige 
valgsteder for disse vælgere.

De nationale myndigheder bør være 
særligt opmærksomme på at sikre, 
at disse personer har mulighed for at 
stemme. Hvis der på en institution bor 
mellem mindst 50 og 100 mennesker, 

er oprettelse af et lukket valgsted den 
bedste løsning. Er der færre mennesker, 
kan en mobil valgbestyrelse levere 
en mobil stemmeurne. Under alle 
omstændigheder bør sengeliggende 
altid have adgang til at afgive stemme 
via en mobil stemmeurne, hedder det  
i rapporten.

Patienter udvikler ofte et stærkt 
afhængighedsforhold til personalet 
med en risiko for, at vælgeren ikke 
træffer sit valg helt selvstændigt. 
Valgbestyrelserne bør have fokus på, 
at vælgerne skal have mulighed for at 
stemme selv.

Stemmeafgivning på institutioner  
for langtidspleje og hospitaler
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Formålet med EØSU’s rapport, som opsummeres i denne brochure, er ikke at rette 
kritik mod noget EU-land. I stedet skal den tilskynde de nationale myndigheder 
til sammen at finde måder, hvorpå nogle af deres mest sårbare borgere kan 
garanteres fulde politiske rettigheder, siger EØSU’s ordfører Krzysztof Pater.

Rapporten indeholder heller ikke færdige løsninger, som EU-landene kan indføre. 
Den redegør derimod for problemernes fulde omfang og beskriver en række 
mulige løsninger, som EU-landene kan vælge eller udvikle og gennemføre  
i overensstemmelse med deres nationale valgtraditioner. 

Personer med handicap bør ikke kun have fuld stemmeret, men også kunne 
stemme på den mest praktiske måde. Europa-Parlamentet bør vise vejen og 
udarbejde lovgivning, der gør denne ret til virkelighed.

EØSU’s fuldstændige rapport Reel ret for personer med handicap til at stemme ved 
valg til Europa-Parlamentet findes her på alle 24 officielle EU-sprog: www.eesc.
europa.eu/the-real-right-of-persons-with-disabilities-to-vote-in-EP-elections

FULD STEMMERET 
FOR ALLE
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