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Ledare

Liberaler ska bry sig lika mycket om Järva
som Bromma

PUBLICERAD 2019-06-14

Här bor potentiella väljare. Foto: Alexander Mahmoud

DN ledare 15/6. Järvaveckan lockar många
toppolitiker. Dessa måste engagera sig i utsatta
områden också resten av året. Det gäller särskilt
liberaler som traditionellt har lockat färre väljare
där.

Läs senare

En kvart från Stockholms central har politiker,
näringslivsföreträdare och kulturarbetare under den gångna
veckan samlats för att ”minska avståndet mellan folk och
folkvalda”. På lördagen talar statsministern och på söndag tar Ulf
Kristersson plats på scenen. Flera partiledare har redan hållit
anföranden och deltagarna har kunnat delta i 100 olika
seminarier.

Det var 2016 som Ahmed Abdirahman tog initiativ till
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evenemanget. Men konceptet känns så självklart att det är
konstigt att det inte funnits längre. 

Sverige är ett segregerat land. Polisen konstaterade nyligen att vi
nu har 60 utsatta områden. Av dem ligger 25 i Stockholms län.
Dessa är enligt definitionen geografiskt avgränsade och med låg
socioekonomisk status. Där finns också en ”kriminell inverkan
som utgörs av direkta eller indirekta påtryckningar”, och ”de som
bor där upplever otrygghet vilket leder till minskad benägenhet
att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen”.

När vitala samhällsfunktioner år efter år inte fungerar är det
inte konstigt att medborgare tappar förtroendet för det offentliga
Sverige. Med rätta upplever många av de 556 000 personer som
bor i de utsatta områdena att ingen lyssnar, att politiken, på
inhemsk såväl som på EU-nivå, inte handlar om dem. 

I valet till Europaparlamentet
fanns ett gap i deltagandet
sett till hela landet. Men
tydligast var skillnaderna i
Stockholms län.
Förtroendeunderskottet i de här områdena innebär därför en
allvarlig demokratisk ojämlikhet. Detta var också slutsatsen i
Demokratiutredningen. Utrikes födda pratar mindre om politik
och är i lägre grad engagerade i politiska partier och andra ideella
organisationer. Därför gör Järvaveckan en viktig insats.

I valet till Europaparlamentet fanns ett gap i deltagandet sett till
hela landet. Men tydligast var skillnaderna i Stockholms län.
Medan 83 procent av Södra Ängbyborna tog sig till sin vallokal i
det välbärgade Bromma, var det bara 12,8 procent som röstade i
valdistriktet Ronna Norra i Södertälje. Förutom Ronna ligger
ytterligare sju av de minst valdeltagande distrikten i
Stockholmsområdet. Men här återfinns också sju av de områden
där flest röstar. 

Det här mönstret återfinns också i resultatet från riksdagsvalet
förra året. Jämfört med 2014 års val hade valdeltagandet i
områden som Flemingsberg, Skogås och Vårby till och med
sjunkit. 

Men samtidigt innebär
klyftan i valdeltagande att
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våra politiska representanter
inte kan sägas representera
hela landet.
Detta är inte förvånande. I de utsatta områdena är människor i
snitt yngre och har lägre utbildning, faktorer som traditionellt
sett hänger ihop med lägre valdeltagande. 

Utvecklingen kan till viss del också förklaras med att det efter
flyktingkrisen är ovanligt många som är helt nya svenskar.
Många av dessa bor i de utsatta områdena. När man är ny i
Sverige är det sällan ens första prioritet att engagera sig politiskt.
Studier visar att det politiska intresset bland utrikes födda
tenderar att stiga i takt med deras tid i landet.

Men samtidigt innebär klyftan i valdeltagande att våra
politiska representanter inte kan sägas representera hela landet.
Det är bra att Järvaveckan lyckats locka till sig så många
toppolitiker, men partierna måste vara närvarande också övriga
51 veckor.

Att låta bli är inte bara oförsvarligt ur demokratisynpunkt, utan
också i strid med riksdagspartiernas egenintresse. I de utsatta
områdena finns många väljare att hämta. Den uppmaningen
riktar sig inte minst till riksdagens liberala partier, som
traditionellt har lockat färre av dem som väl går och röstar där. I
Södra Ängby fick Centerpartiet och Liberalerna nästan en
tredjedel av rösterna. I Ronna Norra skrapade de ihop 5 ynka
procent – tillsammans.
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