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Synpunkter på motion om demokratiambassadörer, Dnr 328/2017
Beskrivning av ärendet
Inför valet 2010 inrättade Malmö Stad demokratiambassadörer och fortsatte med denna satsning över valet 2014. Syftet var att höja valdeltagandet bland förstagångsväljarna i staden. Socialdemokraterna yrkar på att Helsingborgs stad inrättar demokratiambassadörer inför valet
2018.
Synpunkter på förslaget

Kommunala Integrationsrådet (KIR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på motion om
demokratiambassadörer. KIR består av ledamöter från dels Invandrarföreningarnas samorganisation (Inva-Sam) och dels politiskt tillsatta ledamöter. KIR’s ledamöter avstår från att
yttra sig i detta ärende. I ärendet är det alltså endast Inva-Sams ledamöter som yttrar sig.

En satsning på demokratiambassadörer för att höja valdeltagandet i vissa grupper där valdeltagandet är lågt är en fråga som ligger oss på Inva-Sam varmt om hjärtat. Vi anser att en
satsning från Helsingborgs stads sida på denna demokratiska fråga är synnerligen viktig,
särskilt i en tid då vi noterar ökande antidemokratiska strömningar och att människor visar
sitt missnöje istället för att engagera sig eller delta i samhället.
Vi utgår ifrån att projektets syfte är att öka medvetenheten kring demokratiska rättigheter,
väcka intresse för inkludering och engagera till delaktighet och inflytande i samhället och i
synnerhet valet.
Förutsättning för en lyckad satsning är att Helsingborgs stad åtar sig att rekrytera engagerade och kompetenta personer till projektet. Demokratiambassadörerna måste ha varierande
bakgrund, kön och ålder. Ytterligare en förutsättning är att de är avlönade och att de rekryteras så snart som möjligt för att deras arbete ska hinna få fäste innan valet 2018. Gruppen ska
givetvis ha en kompetent och erfaren projektledare för att leda och driva projektet. I rekryteringen av demokratiambassadörer bör även beaktas erfarenheter från föreningslivet och varierande nationaliteter och bostadsområde.

Ambassadörernas roll bör vara:




Informationsspridning
Vägledning och stöd hela vägen fram till valdagen
Kunskap om hur och varför de ska rösta
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Skapa engagemang för demokratifrågor och öka medvetandet om att valsystemet är
en struktur för inflytande och att valdeltagandet är ett sätt att utöva sitt inflytande.

Utbildningen av demokratiambassadörer bör innehålla minst två grundläggande regler för
hur man uppför sig gentemot tilltänkta väljare vilka är:



inte blanda sig i partiernas politik
inte försöka påverka någon att rösta på något specifikt parti.

Målet är givetvis att öka valdeltagandet bland grupper med lågt valdeltagande.
Sammanfattningsvis välkomnar Inva-Sam en satsning på att rekrytera och utbilda demokratiambassadörer. Om projektet faller väl ut anser Inva-Sam att det finns anledning för staden
att överväga behovet av permanenta demokratiambassadörer i någon form med ett bredare
mandat att sprida kunskap om demokratiska rättigheter i allmänhet och öka allmänhetens
kunskap och intresse för vårt demokratiska system. Det finns ett stort behov av ökad kunskap i dessa frågor - inte bara i valtider.

Med vänliga hälsningar
Mohamed Hélaoui
Inva-Sam/ordf
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