
63 procent af indvandrerne er sofavælgere
Markant fald i indvandrere og efterkommeres valgdeltagelse, viser ny
undersøgelse.

AF JAKOB SHEIKH

Indvandrere og efterkommere i Danmark melder sig i stigende grad ud af demokratiet. Fra 1997 til 2009 er andelen
af udlændinge, der stemmer ved kommunalvalg, faldet med 11 procent i Københavns Kommune og 17 procent i
Århus Kommune.

Det fremgår af en historisk omfattende undersøgelse, som Integrationsministeriet har fået foretaget.

Et problem for demokratiet
»Det må betegnes som et meget dramatisk fald, som bestemt ikke er godt for demokratiet. Der foregår en negativ
socialisering, hvor indvandrere møder andre indvandrere, der heller ikke stemmer. Det er en dårlig spiral«, forklarer
en af undersøgelsens forfattere, Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab på Københavns Universitet.

44 kommuner har bidraget til undersøgelsen, der er den største af sin art i verden, og alene ved kommunalvalget i
2009 indgår 2,4 millioner stemmer i undersøgelsen. Her var stemmeprocenten henholdsvis 37 for indvandrere og 36
for efterkommere, mens tallet for etniske danskere var 68 procent.

LÆS OGSÅMange kvinder på sprogcentre lærer ikke dansk

Integrationsministeriets egen tænketank har fra 2000 til 2007 afleveret en række betænkninger, hvori de opstiller en
række mål for succesfuld integration. I en betænkning fra 2001 anbefaler tænketanken at få udlændinge til at
»engagere sig i samfundets politiske liv på lige fod med danskere«. Men siden da er færre udlændinge gået ind i
stemmeboksen.

»Det er trist og meget demokratisk problematisk, at det er gået den forkerte vej. Et af de vigtigste kriterier for
integration er netop valgdeltagelsen«, siger professor på CBS Erik Bonnesen, der var formand for den nu nedlagte
tænketank.

Indvandrere skal oplyses
Rådet for Etniske Minoriteter efterlyser frivillige til at oplyse indvandrere og efterkommere om den politiske proces.

»Det er utrolig vigtigt, at kommunerne allerede lang tid inden et valg går proaktivt ind og får skabt en tillid til systemet
hos udlændinge. Jeg møder rigtig mange, der ikke tror, det nytter at stemme«, siger rådets formand, Lally Harpal
Parwana.

LÆS OGSÅIndvandrerne skriver danmarkshistorie

I marts strammede regeringen og Dansk Folkeparti udlændinges ret til at stemme ved kommunalvalg, så man nu skal
have boet i Danmark i fire år for at kunne stemme.

Oppositionen bebrejder regeringen
Integrationsordfører Henrik Dam Kristensen (S) kalder udviklingen »dybt bekymrende« og bebrejder regeringen.

»Det her viser, at integrationen slet ikke fungerer godt nok. Regeringen har gang på gang fejlet på dette område, og
nu må der sættes mere fokus på demokratiet – man må simpelthen sørge for at informere bedre«, siger Henrik Dam
Kristensen.

»Man skal ikke tvinge folk«
Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) er ked af resultatet, men fastholder, at indsatsen for at få
udlændingene op af sofaen har været stor nok.

»Jeg er selvfølgelig skuffet, men man skal ikke tvinge folk til at stemme. Vi har distribueret brochurer og opsat
informationsmateriale på biblioteket, og så kan man tage det eller lade være. Jeg synes, vi har gjort meget«, siger
hun.
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LÆS OGSÅGift og modgift i integrationsdebatten

Hvad synes du, det siger om integrationen?

»Det er et udtryk for, at man endnu ikke har forstået, hvad det vil sige at være medborger. Men det er også pinligt, at
kun to ud af tre danskere stemmer. Det er alt for lidt«.
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