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Vad har hänt sen sist vi träffades? 
Det blev rapporter resor på stormigt hav, barnbarn som ger engagemang, fuktskador i badrummet, 
corona-hysteri som kan resultera i hamstring, bekymmer över husförsäljning och förundran över 
köbeteende på ICA.

Kvällens ämne var tänkt som en djupdykning i demokratibegreppet.

Att demokrati betyder folkstyre utgick vi ifrån. 
Men vilket är folket? Alla medborgare?
Och var äger själva styrningen rum? Nära oss eller långt bort?
Och allting i våra liv behöver väl inte styras. Jfr förra samtalet som handlade om 
trygghetssamhället.
Och de som hamnar på den förlorande sidan i en omröstning – behöver man ta hänsyn till dem?
Och hur skall vi medborgare resp styrande agera för att behålla och värna demokratin?

För att inte tala om hur balansgången mellan samhällets institutioner, politiskt och religiöst 
oliktänkande, resurskrävande individer m fl balanser skall hanteras.

En intressant fråga var också om folkomröstning är höjden demokratiskt uttryck.
Brexit är ett tänkvärt exempel. Alla brexitförespråkare hävdade ju med emfas att det vore djupt 
odemokratiskt att inte följa folket tydliga(?) vilja att England skulle lämna EU. 
Är det demokratiskt att i en fråga som är så pass avgörande låta samhällets alla institutioner få stå 
tillbaka för ett beslut som fattas vid en omröstning med oöverblickbara konsekvenser. 
Opinioner kan svänga snabbt och vara beroende på särskilda omständigheter JUST DÅ. Tveksamt 
om detta kan kallas demokrati. Snarare politiskt trixande och populism.

Vi var ganska eniga om att demokratibegreppet är betydligt komplexare än att majoriteten 
bestämmer över minoriteten. Andra viktiga aspekter är 

✔ rättssamhällets funktion – liket inför lagen
✔ rätt att uttrycka sin mening, press- och mötesfrihet som exempel
✔ frihet att välja sin livsbana 

Att det haltar på punkterna ovan i många sk demokratiska samhället var vi överens om.  
Resursstarka och vältaliga medborgare utnyttjar rättssamhällets institutioner och regler till sin fördel
(debacklet kring Jernvallsskolan). Rättssamhällets institutioner, som t ex domare åklagare och 
advokater fråntas sina funktioner (Polen). Den fria pressen förminskas och hånas (Trump).
Och friheten att välja sin livsbana kan innebära ett hänsynslöst utnyttjande av människor och natur 
så länge det sker inom lagen råmärken. Svagheter i lagstiftning och regler utnyttjas på andras eller 
naturens bekostnad.

Vi stannade upp inför två begrepp
✔ det anständiga samhället
✔ det civiliserade samhället

Det förstnämnda kan sägas belysa samhällets (statens) sätt att agera mot medborgarna. Det andra 
handlar om regler för medborgarnas agerande mot varandra. Rättstermerna i Sverige är 
förvaltningsrätt resp civilrätt.
Exempel på oanständiga samhällen eller epoker är Bashar al Assad i Syrien som bombar sina egna 
medborgare och Sverige under den tid vi förödmjukade samerna under täcknamn som rasbiologi.
Exempel på ociviliserade samhällen finns lite över allt där rättssamhället brutit samman.



Vi pratade också om hur vi bör fördela resurserna mellan behövande medborgare. Gör vi rätt när 
somliga individer kostar samhället enorma resurser, som skulle kunnat fördelas på många fler 
behövande?

Råd har vi alltid - det finns resurser. I ett civiliserat samhälle är egentligen ingen summa för stor om
den behövs. (Jämför med de hutlösa summor som hamnar i händerna på de som kan utnyttja 
kapitalet)

På frågan och demokrati är förenligt med kapitalism, socialism och religiös fundamentalism svarade
vi olika. Men var ändå överens om att vare sig det rör den ena eller andra inriktningen så måste en 
reglering äga rum som gagnar flertalet och vårt gemensamma.

De råd som jag själv hade som utgångspunkt vid tankarna på samtal om demokrati höll alla med om
(sist i minnesanteckningarna). De råd som deltagarna nämnde var av lite annat slag och mer av 
medmänsklig natur, typ att man bör

✔ hålla sig informerad
✔ visa respekt
✔ agera för att det skall gagna alla i hela samhällets
✔ engagera sig och delta

Det kan bli en fortsättning om demokrati i kommande samtal. Deltagarna väljer och kommer med 
förslag!

Vi ses  igen 16 mars.

/Per-Johan

10 råd till  medborgare i ett demokratiskt samhälle

✔ Använd din rösträtt i offentliga val
✔ Följ lagar
✔ Betala skatt
✔ Var aktsam om offentliga medel. Samhällets resurser är till för dig som medborgare och till de ändamål som 

regering och riksdag beslutat
✔ Stötta de som du valt skall företräda dig och behandla politiska motståndare med respekt
✔ Var observant på korruption i det offentliga
✔ Var medveten om hur dina handlingar gagnar eller missgynnar det demokratiska systemet
✔ Var medveten om hur dina handlingar tillför eller dränerar offentliga medel
✔ Uttryck gärna din mening i det offentliga samtalet
✔ Ställ upp som vittne för att gagna rättssäkerheten 


