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Demokratisatsning: RÖSTRÄTT 
 

Idag är det på dagen 6 månader kvar till valet och Sveriges Kvinnolobby presenterar demokratisatsningen 

RÖSTRÄTT. Det 99 år sedan kvinnor fick rösträtt, nu är det på tiden att alla kvinnor, oavsett postnummer 

börjar nyttja den.  

Endast 72% utrikesfödda kvinnor röstade i 2014 års val, en låg siffra i jämförelse med det nationella snittet på 

89%. I områden med många nya svenskar är valdeltagandet nere på dryga 50% för både män och kvinnor. Det 

låga valdeltagandet bland utrikes födda kvinnor vittnar om ett demokratiskt system som har misslyckats med 

att ge förutsättningar för delaktighet, om ett avstånd till politiker och om en känsla av utanförskap.  

Att utrikesfödda kvinnor har få förebilder i folkvalda församlingar, i riksdagen är endast 3% av ledamöterna är 

utrikes födda kvinnor (SCB), att mycket få folkvalda politiker bor och verkar i områden där valdeltagandet är lågt 

ger oss en fingervisning om varför deltagandet är så lågt.  

Om demokratin förlorar legitimitet bland stora grupper i samhället kan det få långt gående konsekvenser för det 

demokratiska systemet. Forskning visar att riktade insatser för kvinnor och tjejer, i högre utsträckning än för 

män och pojkar, får stor spridning och påverkan på övriga samhället. Att få utrikes födda kvinnor att kanalisera 

sitt engagemang och rösta i 2018 års val är en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar.  

Sveriges Kvinnolobby lanserar därför satsningen ”Rösträtt – min röst räknas, oavsett postnummer”.  

Vi är övertygade om att engagemang föder deltagande! Vi vill därför ge förutsättningar för att allt engagemang 

som finns lokalt ska kanaliseras och omvandlas till politiskt deltagande. Igår var det internationella kvinnodagen, 

idag är det på dagen 6 månader kvar till valet och vi kommer att lägga in en extra växel för att fler utrikes födda 

kvinnor ska göra sina röster hörda i vallokalerna. Kvinnor har haft rösträtt i 99 år, det är hög tid för alla kvinnor 

att nyttja den, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.   

Sveriges Kvinnolobbys metod går ut på att utbilda demokratiambassadörer i lokalt förankrade föreningar, 

organisationer och sammanhang som samlar utrikes födda kvinnor. Demokratiambassadörerna genomför sedan 

informationsaktiviteter i och kring de här sammanhangen i Malmö, Göteborg och Stockholm under våren och 

sommaren.   

Sveriges kvinnolobby har fått medel från Svenska Postkodstiftelsen för att kunna bedriva projektet Rösträtt.  

Skillnaden i valdeltagande mellan utrikesfödda och svenskfödda kvinnor är idag stor, vilket ur ett demokratiskt 

perspektiv är allvarligt. Vi är därför glada över att stötta Sveriges Kvinnolobbys projekt, som handlar om att göra 

en rad insatser för att bidra till höjt valdeltagande samt skapa en grund för samhällsengagemang och 

deltagande i demokratiska processer, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen. 
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