
I sidste halvdel af 1960’erne og op igennem 70’erne, spredte 
18-års valgret sig hastigt i verden. Ungdomsoprøret, de unges sti-

Valgretsalder – i verden
I 1800-tallet var valgretsalderen 21 år i store dele af verden. I løbet af 1900-tallet 
blev den løbende nedsat til 18 år. Den seneste tendens er en nedsættelse til 16 år.

I Latinamerika, på Balkan samt i de øst- og centraleuropæiske 
lande var valgretsalderen allerede fra sidste århundredeskifte 
typisk omkring 21 år, mens den var væsentligt højere i Vest-
europa.  fortsættes...
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Land   Valgretsalder (år)

Sydkorea  19

Japan  20

Taiwan  20

Tunesien  20

Cameroun  20

Den Centralafrikanske Republik 20

Gabon 21

Malaysia 21

Marokko 21

Liechtenstein 21

Monaco 21

Maldiverne   21

Oman   21

Singapore   21

Salomon Øerne   21

Tonga   21

Fiji   21

Djibouti   21

Dominica   21

Italien 25 (senatorvalg)

Usbekistan 25

LanDe meD VaLgretsaLDer oVer 18 år (aLLe)

Land  Valgretsalder (år)

Østrig   16

Brasilien               16 (dog må værnepligtige ikke stemme)

Cuba   16

Tyskland                16 (ved lokal/delstatsvalg i syv delstater)

Guernsey   16

Isle of Man  16

Jersey  16

Nicaragua  16

Equador  16

Ungarn               16 (hvis man er gift)                               

Filippinerne               16 (ved lokalvalg, hvis man er gift   
                                                        også ved parlamentsvalg)

Schweiz               16 (i kantonen Glarus)

Guyana  17

Østtimor  17

Israel               17 (ved lokalvalg)

Indonesien              17 (samt gifte personer, uanset alder)

Seychellerne  17

Sudan  17

USA              17 (19 delstater, hvis man fylder 18 på   
                   eller før valgdatoen)

LanDe meD VaLgretsaLDer UnDer 18 år (eksempLer)



gende samfundsengagement, øget skolegang, fokus på menne- 
skerettigheder og en ændret opdragelse satte gang i en bølge, 
hvor en lang række lande sænkede valgretsalderen.

I 1969 sænkede man valgretsalderen til 18 år i Storbritannien 
– og New Zealand, Australien, Canada og Irland fulgte bagefter i 
1971. Først i slutningen af 1970’erne fik man 18-års valgret i de 
mere konservative nordiske lande. 

Valgretsalderen på 18 år
I dag er en valgretsalder på 18 år den langt mest udbredte i 
verden, men enkelte lande har fortsat en højere valgretsalder. 
Det gælder fx Japan og Sydkorea, hvor valgretsalderen er 20 
år. 

Valgretsalderen på 16 - 17 år
Efter årtusindskiftet er en række lande begyndt at overveje at sæn- 
ke valgretsalderen yderligere, så unge på 16 og 17 år kan gå i  
stemmeboksen. Som det første land i Europa har Østrig givet de  
16-årige stemmeret, mens unge tyskere og schweizere kan stem- 
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me ved lokalvalg i flere delstater. En tilsvarende udvikling er i 
gang i Irland, Norge, Finland og Estland.

I Storbritannien har mansiden 2005 arbejdet hen imod 16-års 
valgret. En ungdomskommission, nedsat af tidligere premier-
minister Gordon Brown, har i 2007-2009 undersøgt muligheden 
for 16-års valgret med et positivt resultat. Forventningen er, at 
Storbritannien nedsætter valgretsalderen til 16 år inden 2015. 
Partierne Liberal Democrats og Labour, samt parlamenterne i 
Skotland og Wales støtter en ændring af valgretsalderen til 16 
år. De tre britiske øer Isle of Man, Jersey og Guernsey nedsatte 
allerede i 2006 valgretsalderen til 16 år. 

I Canada, New Zealand, USA og Australien er der også forslag 
fremme om at give 16-årige stemmeret. I Australien indgår 16-
års valgret som topprioritet i forbindelse med en forfatningsre-
form igangsat i 2010.

En række udviklingslande giver unge under 18 år mulighed for 
at sætte kryds, når der er valg. Blandt andet har Indonesien sæn-
ket valgretsalderen til 17 år. Og i Brasilien, Cuba og Nicaragua 
kan også unge på 16 år stemme.     
    


