
 
 

 

 

 

 

Utlandssvensk och vill bidra i valrörelsen? 
Att engagera sig i en valrörelse är att vara del av den demokratiska processen och den folkrörelse 
som är liberalerna. Du som är intresserad kan engagera dig, delta och bidra på dina egna villkor 
beroende på hur mycket tid du känner att du kan bistå med. Alla insatser är viktiga. Att bo 
utomlands gör såklart att det blir lite svårare att vara med i en del kampanjaktiviteter men det finns 
fortfarande mycket som kan göras. Nedan ger vi några tips och idéer, hör gärna av dig om du vill 
diskutera hur just du kan bidra till en liberal valseger! 
 
Har du begränsat med tid?  
- Valdeltagandet bland utlandssvenskar är mycket lågt, bara omkring 32 procent använder rätten att 
rösta och många tänker inte på att man måste vara ute i tid och exempelvis inte kan rösta på 
valdagen på ambassaden. Påminn vänner och kollegor om att det snart är val och uppmana dem att 
rösta.  

- Prata med din familj, vänner, arbetskamrater och andra personer om Liberalerna och förklara 
varför du tänker rösta liberalt i detta val och varför du tycker att det är viktigt! Ett samtal med 
någon som man känner och litar på väger ofta mycket tyngre än klassisk reklam när någon 
bestämmer sig för hur de vill rösta. 

- Bjud in dina svenska vänner i utlandet till Liberaler i utlandets sida på Facebook så att även dem 
får del av den information som vi sprider där. Bjud gärna även in dem och vänner i Sverige till 
Liberalernas huvudsida på Facebook! 

- Dela vårat material på sociala medier och kommentera på olika nyhetsartiklar. Genom att fler 
delar vårat material i sina nätverk och deltar i samtal på sociala medier för att stötta liberala idéer så 
når våra budskap ut till många fler. 

- Bli medlem i Liberalerna, du markerar tydligt ditt stöd för de värden och värderingar som vi står 
för och du blir en del av vårat parti och får vara med och påverka i interna val och processer. 
Dessutom lämnar du genom ditt medlemskap ett värdefullt ekonomiskt stöd till partiet.   

- Ge ett bidrag till den liberala valfonden. En valrörelse kräver tyvärr ganska mycket resurser och 
liberalerna är ett parti som trots en rikedom på idéer är fattigt när det gäller reda pengar i 
kampanjkassan. Eftersom vi inte har några stora särintressen som pumpar in pengar i partiet är vi 
beroende av hårt arbetande medlemmar och mindre bidrag från enskilda. 



 

 

 

 

 

 

Hur du tid att avvara en kväll? 
- Under denna valrörelse lanserar Liberalerna ett program för att koppla ihop samhälsintresserade 
utlandssvenskar i samtal med våra ledande företrädare. Lyckas du samla ihop en grupp om 6 eller 
fler utlandssvenskar så ser vi till att försöka koppla ihop er med en av våra ledande företrädare för 
ett samtal på länk. Uppkopplingen löser vi med hjälp av Skype/Facetime eller liknande och ni får 
självklart önska vem ni helst vill bli hopkopplade med! Kontakta oss så löser vi det praktiska 
tillsammans!  

 
Har du ännu lite mer tid? 
- Organisera en eller flera mindre kampanjaktivitet i ditt närområde! Känner du till en samling eller 
ett sammanhang i ditt närområde där det kommer att samlas ett antal utlandssvenskar? Kanske 
svenska kyrkan eller att någon lokal förening för utlandssvenskar har något evenemang? Då kan vi 
hjälpa dig med organisering av en mindre kampanjaktivitet som flygbladsutdelning, samtal eller 
liknande. Kontakta oss så löser vi det praktiska tillsammans! 
 

Hör av dig till oss!  
Funderar du på hur du kan bidra i valrörelsen så tveka inte att höra av dig till oss! Du kan nås oss 
per mail till iutlandet@liberalerna.se eller på Facebook.   

 

 

 

 

 

 

 

 


