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Högerextrema och högerpopulistiska partier har blivit en del av det politiska landskapet i 
många av EUs medlemsstater, med en växande representation i både EU-parlamentet och i 
flera nationella parlament.  I kölvattnet av eurokrisen har denna nationalistiska politik, som 
baseras på en agenda av antiglobalisering och främlingsfientlighet, sett ett utökat 
manöverutrymme att effektivt mobilisera en växande del av väljarstödet. I Sverige tog 
Sverigedemokraternas inträde i svenska riksdagen de etablerade partierna på sängen. 
Ganska snabbt enades dock Alliansregeringen med stöd av de etablerade oppositionella 
partierna att till varje pris isolera den invandrarfientliga SD-politiken från inflytande över 
politiken. Resultatet av denna utfrysningsstrategi visade sig dock bli kontraproduktiv 
eftersom SD därmed gavs monopol på att formulera dagordningen för migrationspolitiken. 
Denna kom därmed enbart att handla om en problemformulering, som fokuserade på 
volymfrågan. Konsekvensen blev att migrationspolitiken på nationell nivå kom att reduceras 
till en polariserande debatt mellan å ena sidan SDs krav på kraftigt begränsad invandring 
och å andra sidan övriga partiers försvar av en liberal hållning. Det är föga överraskande att 
SD gick segrande ur denna ”icke-debatt” med mer än en dubblering av rösterna i 
riksdagsvalet 2014 (från 5.7% till 12.9%). Väljarstödet för SD i Dalarnas 15 kommuner hade 
ökat från 6.9% till 16.8%.  
 
Avsaknaden av en nationell sakpolitisk debatt om migration- och integrationspolitiken är 
också allvarlig utifrån perspektivet att våra framtida samhällsutmaningar nödvändiggör 
etablerandet av en hållbar integrationspolitik. Vår region står inför stora 
samhällsutmaningar i och med en åldrande befolkning, en migration från landsbygd till 
storstadsregionerna samt en ökande grupp utomeuropeiska invandrare som står utanför 
arbetsmarknaden. För att skapa ett hållbart Dalarna, ekonomiskt, politiskt och socialt, som 
kan fortsätta att utvecklas gynnsamt i framtiden krävs det att fler och mer systematiska 
insatser görs för att just denna tredje grupp kan integreras i både arbets- och samhällsliv. Då 
en ökande del av denna tredje grupp har låg, ibland mycket låg, utbildningsnivå ställs stora 
krav på vårt utbildningssystem för att kunna hantera denna grupp. Parallellt krävs också 
insatser för att garantera att högre utbildning går i bräschen för att garantera att vårt 
utbildningsuppdrag möjliggör för våra studenter att tillskansa sig de nödvändiga 
interkulturella verktygen för att förstå omvärlden såväl i Dalarna som globalt. Högskolan 
Dalarnas internationaliseringsagenda samt vår nya vision fokuserar just på det nödvändiga i 
att integrera de globala perspektiven i vår verksamhet.  
 
De utmaningar vår migration- och integrationspolitik står inför kommer dock att kräva att 
fler aktörer samverkar för att hitta gemensamma lösningar. Här borde vi kunna bli bättre på 
att hitta samverkansytor där både Region Dalarna, Dalakommunerna, Högskolan Dalarna 



och även EU lämpligen borde kunna samarbeta. Det europeiska integrationsprojektet kanske 
skulle kunna ses som lösningen härvidlag på gemensamma problem? 
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