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Demokratiutredningen har i sitt betänkande föreslagit att försöksverksamhet
med 16 års rösträttsålder införs i vissa kommuner, som har ansökt om detta. De
flesta förstagångsväljare har i vårt nuvarande system varit myndiga i två år när
de röstar första gången. Utredningen menar att 16-åringars mognad inte
nämnvärt skiljer sig från 18-åringars och att det kan leda till ett högre
valdeltagande på kort och lång sikt. EU-parlamentet rekommenderar redan idag
EU-länderna enas om en rösträttsålder på 16 år i EU-valen. I Österrike är
rösträttsåldern 16 år, likaså i lokalvalen i flera tyska delstater. I Norge har man
goda erfarenheter från försök med sänkt rösträttsålder i vissa kommuner i de
lokala valen.
Ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas och Demokratiutredningen
föreslår därför kommuner att genomföra försöksverksamhet med rösträtt från 16
år i valen år 2018 och 2022. I likhet med det socialdemokratiska
kommunalrådet Margareta Rönngren (intervju i Totalt Umeå 1/9 2016) anser
Vänsterpartiet att Umeå med en ung och politiskt medveten befolkning vore en
lämplig kommun att vara en av flera försökskommuner. Det skulle innebära ett
ökat politiskt intresse för våra unga och ett inflytande på riktigt. Det skulle
stärka våra ungas möjligheter till inflytande och visa att Umeå är en kommun
som aktivt jobbar för en ökad demokrati. Även i andra kommuner t ex Falun har
Vänsterpartiet lagt en liknande motion om att få bli försökskommun för sänkt
rösträttsålder i kommunalvalet 2018. ”Ungdomar kan hänvisa till nästa
kommunalval när styrande politiker beslutar att lägga ner deras fritidsgård”,
skriver Vänsterpartiet Falun i sin motion.
Denna motion är även ett led i att stärka såväl den politiska demokratin som den
interna demokratin i V då vi öppnat upp för medlemmar och sympatisörer att
lägga motioner genom våra kommunfullmäktigeledamöter. Detta förslag
kommer från Abdi Hanad (V).
Vänsterpartiet yrkar:
-

-

att Umeå kommun ansöker om att i en nationell försöksverksamhet
sänka rösträttsåldern i kommunalvalet år 2018 till 16 år, förutsatt att
Demokratiutredningens förslag röstas igenom i riksdagen, samt
att stadsdirektören ges i uppdrag att se till att en sådan ansökan fullföljs.
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