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Demokratiets festdag –
tjah, ikke for alle
De valgtilforordnede har ikke
styr på reglerne for
handicappedes stemmeafgivning – desværre.
Anne Kjeld Pedersen
formand for Lev Aarhus
Når der er valg i Danmark, har jeg

altid en lille ekstra opgave at tage
mig – således også den 5. juni. Jeg
har nemlig en fast aftale med min
udviklingshæmmede søn, Andreas, at jeg hjælper ham, når han
skal stemme. Så jeg hentede som
sædvanlig Andreas på hans bosted og kørte ham til afstemningsstedet Globus i Brabrand. På vejen
derhen gennemgik jeg lige reglerne med ham, så jeg var sikker på,
at han kunne huske, hvordan
man skal gøre.
Desværre var Andreas igen ude
for, at de valgtilforordnede ikke
havde tjek på reglerne om handicappedes ret til hjælp i stemmeboksen, og vi måtte ud i en nedværdigende diskussion. Først ved
valgbordet, hvor Andreas var god
til at sige, at han ønskede, at jeg
kom med ind i stemmeboksen og
hjalp ham. Den ene valgtilforord-

nede begyndte på en længere udredning om reglerne, og jeg måtte
fortælle ham, at man gerne må få
sin personlige hjælper med ind,
hvis man giver udtryk for det. Og
at man ikke behøver at have en
valgtilforordnet med også. En anden ved valgbordet kunne heldigvis bekræfte disse regler, og jeg ﬁk
lov til at gå med i stemmeboksen.
Det var en overkommelig diskussion om end noget trættende, idet
jeg endnu aldrig har oplevet, at
alle valgtilforordnede har styr på
reglerne om handicappedes ret til
hjælp, så det bare kan gå glat.

skulle være en valgtilforordnet
med i stemmeboksen også. Jeg
bad ham om at læse lidt længere
ned i teksten, hvor der står nøjag-

Jo, det er. Det er uværdigt at blive

Men mens Andreas stod og satte sit

kryds, blev forhænget trukket til
side af en vred mand, som fortalte
os, at vi ikke måtte være to i boksen. Andreas blev forskrækket, og
jeg kæmpede med at få ro nok på
til at fortælle, at Andreas er handicappet, har ret til en hjælper i
stemmeboksen og selv havde ønsket det ved valgbordet. Det stoppede ikke den vrede mand, der
mente at kende reglerne bedre og
nu marcherede over til valgstyreren – med Andreas og mig i hælene. Andreas ked af det og jeg vred.
Valgstyreren slog op i reglerne og
fortalte os, at der ud over mig

tig det, som jeg sagde. Og det
måtte han jo erkende. Han beklagede, men jeg måtte gøre opmærksom på, at det er uværdigt
for Andreas at skulle igennem
denne palaver hver gang. Hertil
sagde den vrede mand: »Nå, så er
det heller ikke værre.«

Al min indledende snak
om demokratiets festdag
sivede ud, da Andreas
sagde, at han aldrig
mere ville stemme. Han
bad mig om at klage til
borgmesteren, for ellers
satte han aldrig mere
sine ben i et valglokale.

udstillet og beskyldt for at snyde,
når man er 26 og havde glædet sig
til at stemme. Andreas havde forberedt sig, og vi havde læst om
forskellige kandidater, og han
havde besluttet sig til at stemme
på en kandidat, der talte om mennesker med handicap og psykisk
sygdom. Al min indledende snak
om demokratiets festdag sivede
ud, da Andreas sagde, at han aldrig mere ville stemme. Han bad
mig om at klage til borgmesteren,
for ellers satte han aldrig mere sine ben i et valglokale. Vi aftalte,
at jeg i stedet skrev et læserbrev.
For måske vi kunne opnå, at de
valgtilforordnede og valgstyrerne
for eftertiden bliver instrueret
grundigt i reglerne om hjælp til
stemmeafgivelse, så Andreas kan
stemme uden at blive afbrudt af
vrede mænd, næste gang der er
valg i Danmark.

Læs kravene på
jp.dk/kontakt/debat

Vi undrer os
over
systemets
nidkærhed og
selvhøjtidelighed
Harald Kvist
pensioneret kriminalassistent,
Tranbjerg
Min hustru og jeg har hver modtaget

en efterregning fra Udbetaling
Danmark på 276 kr. i anledning af
for meget udbetalt pension i 2018.
Vi er 75 år gamle og har altså været
pensionister i mange år. Har ikke
haft øvrige indtægter.
Vi vil modtage girokort til indbetalingerne inden for tre uger,
skriver systemet. Vi kan på forhånd love systemet, at pengene vil
blive indbetalt, så snart girokortene vil være fremme. Og sådan har
det været i hele vores voksne liv.
Uden ubehag – men dog med en
smule undren:
Vi har altid indberettet. Husker, i

dag med en stille undren, reklamerne fra staten med tegningerne
af selvangivelserne, der røg i affaldsspanden, da kildeskatten blev
indført. Husker også, med undren,
da skattevæsenet under statsminister Anders Fogh Rasmussens ledelse blev rundbarberet til et nærmest ikke-eksisterende nødvendigt
onde.

Et lønligt håb kunne
være, at Skat kunne
komme i praktik hos
Udbetaling Danmark
med henblik på at
produktudvikle indkrævningsproceduren,
thi så ville alt formentlig
blive godt i kongeringets
ﬁnansielle status.
Nu sidder vi så her og må se på
skattenedsættelser i massevis for
de velhavende – hvidvask i milliardklassen for de endnu mere
spektakulære. Men som skrevet:
Vores to gange 276 kr. for en for rigeligt stipuleret pension i 2018
skal nok ankomme rettidigt til det
højhellige system. Men ledsaget af
ﬂerdobbelt undren over systemets
nidkærhed, mangel på proportionssans og selvhøjtidelighed.
Et lønligt håb kunne være, at Skat

I begyndelsen af juni gik danskerne til folketingsvalg. Det blev desværre en dårlig oplevelse for Anne Kjeld Pedersen og hendes handicappede søn.
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kunne komme i praktik hos Udbetaling Danmark med henblik på at
produktudvikle indkrævningsproceduren, thi så ville alt formentlig
blive godt i kongeringets ﬁnansielle status.

