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Betänkande SOU 2016:5 Delaktighet och jämlikt inflytande
Sammanfattning
Grön Ungdom tycker att förslaget om en försöksverksamhets med sänkt rösträttsålder vid
kommunala val och kommunala folkomröstningar är ett steg i rätt riktning. Men vi tycker inte att
utredningens förslag är tillräcklig. För att få fler unga att bli delaktiga i politiken krävs det att den
sänkta rösträttsåldern införs permanent vid EU-,kommunal-, landstings- och riksdagsval samt i
folkomröstningar från det år en fyller 15 år. Grön Ungdom ställer sig även kritiska till utredningens
betänkande om att inte sänka valbarhetsåldern för förtroendeuppdrag.
Avsnitt 14.8.1 Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder, s. 553
Sverige är en av världens mest utvecklade demokratier. Men den demokratiska utvecklingen har
stått stilla i decennier och vi har en stor grupp i befolkningen som utesluts från att rösta och kunna
påverka. Jämlikhet kräver att samtliga invånare inkluderas i folkmakten. Vem som får rösta är
därför en fråga om politikens faktiska innehåll. Därför ser Grön Ungdom det som positivt att
utredningsförslaget om att införa en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid kommunala val
och kommunala folkomröstningar. Att försöksverksamheten med sänkt rösträttsålder redan kan
införas redan 2018 är väldigt positivt. Däremot räcker inte med utredningens förslag. Som
utredningen nämner blir ungdomar vid 15 års ålder straffmyndiga och har samma plikt som
personer över 18 år, att vittna vid rättegång om domstol önskar det. Men ändå har 15-åringar inte
samma politiska möjligheter till att påverka sin egna vardag. Om en är straffmyndig ska en även
kunna vara med och påverka om lagarna. Grön Ungdom vill därför se en permanent sänkt
rösträttsålder från det år en fyller 15 år i EU-, kommunal-, landstings-, riksdagsval, samt i
folkomröstningar.
För att involvera fler ungdomar i politiken tycker Grön Ungdom att det krävs en sänkning i
valbarhetsåldern, för att kunna kandidera till politiska uppdrag. En sänkning i valbarhetsåldern
skulle öka ungas intresse för politik och viljan till att kunna vara med att påverka sin egna vardag.
Därför tycker Grön Ungdom att alla som är svenska medborgare eller är folkbokförda i Sverige ska
ges möjligheten till att kandidera till politiska uppdrag, från det år en fyller 15 år.

