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Förord

småskrifter forskarantologiernågra ochI belyser Demokrati-
utredningen EU-medlemskapet demokratisynpunkt. Syftet ärur

väcka och fördjupa tämligen sällsynt debatt. den förstaIatt en
EU-skriften Demokrati europeisk nivå SOU 1998:124
analyserade svenska och utländska forskaretvå dettvå s.k. demo-
kratiska underskottet. demokratiteoretiskaDeras utgångspunkter

olika, deras rubrikens fråga likaså.var svar
denna andra skriftI svenskanågra Statsvetenskapliga,prövar

sociologiska och forskarerättsvetenskapliga huruvida det svenska
medlemskapet eller kan bli demokratiskt projekt och falli såär ett
vilken demokrati det då handlar Identitet, folkstyre ochsorts om.

för deras analyser.rättsstat är temat
folkvaldaTre därefter vid för inleda diskussiontar att en om

hur kan öka medborgarnas inflytande och delaktighet iöverman
samarbetet inom särskild aspekt,EU. En intresserar Demo-som
kratiutredningen, hur ska kunna tillföra erfarenheterEUär man
från kommunal och regional verksamhet.

Skriften dokumentation det offentliga seminariumutgör en av
utredningen höll Handelshögskolan Göteborgi den 14som

oktober 1998.
Demokratiutredningens ledamöter har ställninginte tagit till

synpunkterna.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Inledning
Gunnar Larsson, ledamot s Demokratiutredningenav

ber ledamot DemokratiutredningenJag hälsa allaatt som av
välkomna till Demokratiutredningens seminarium: EUvarmt ett—

demokratiprojekt Detta de områden utred-ärtema ett av som
fåtthar mandatningen belysa och hoppas den häratt att

seminariedagen ska värdefulla bidrag till utredningensge oss
fortsatta arbete.

decemberSenast skall Demokratiutredningen överlämna31 1999
sitt slutbetänkande. bild det utredningensFör äratt ge en av som
arbetsuppgifter vill uppgifterjag direktiven.så Självanågrasaxa ur
grundsatsen ska belysa de förutsättningar, problemär att nya
och möjligheter folkstyretdet svenska inför ZOOO-talet.mötersom
Utgångspunkten för kommitténs arbete bör medborga-varjevara

till full delaktighet samhället.irättres
ska ocksåVi och värdera de demokrati-årenssenastesummera

utredningar och demokratiforskning och bedöma ytterligareom
undersökningar och forskning bör initieras. skall bedrivaVi arbetet

det offentligaså samtalet kring demokratin och det svenskaatt
folkstyret stimuleras och utvecklas. denna sistaDet är ärsats som
anledningen till olikaseminarier slag iatt arrangerar runtav om
landet kring de olika ämnesområden utreda. Tillär satta attsom
dessa bjuder forskareseminarier och idédebattörerin bidraatt
med kunskapsin och värderingarsina kring de frågor tyckersom

värdefulla samtala kring och avsikten också varjeär äratt att
skall dokumenteras formseminarium skrift.i av en

direktiven också arbete skall koncentreras föl-I tillvårtsägs att
jande, bestämt fyra, områden. område interna-Ettnärmare är
tionaliseringen ekonomin; ekonomi och demokrati samspel.iav
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kommunikations-informations- ochområdeEtt ärannat nya
medialandskapet.informationstekniken och detmönster; nya

offentligaförändringarna den sektorn;område iYtterligare ärett
sannerligenfolkrörelserna och sist inteutvecklingen inom men

harEuropeiska unionen.Sverige i Därminst, övervägaatt
beslutsformer,för nuvarandevilket inom EUrssätt, manramen

inflytande del-medborgarnas ochförbättra de svenskakan över
aktighet samarbeteti inom EU.

erfarenheternavilketuppgiften också belysaingårI sättatt
tillföras EU-arbetetregional verksamhet kanfrån kommunal och

dettamed den grundsatsen seminariumoch det justär som nu
spännande dagframoch kanjag emottror att se enarrangeras

framföroch alltframtidensfina utblickardär kan Europamot
och demokra-för deldemokratiaspekten. just EUJag atttror egen

frågorna framöver; hurde allra viktigastekommertin att vara en av
uppleva demokratin samhället.kommer imänniskor Jag atttroratt

ochfattasavstånd till de beslut ialla känner EUett stort som
där-påverka besluten.kan justkänner Detinte ärattatt manman

forskare och debattö-lyssna deför det ska bli intressant attsom
Än mycketsynpunkter idag.skall delge sina gångensom ossrer

välkommen;hälsa förste talareoch med det bervälkomna jag
Kjell Goldmann.



identiteterSkilda -

demokratigemensam
professor, StockholmGoldmann,Kjell

förhållandet identitetdebatt mellan nationellskapatDet omsom
och synnerhetpolitikens internationalisering,och demokrati iär

klassiska nationalismens bråteden europeiska integrationen Den
finnstill historiens s.k. skräpkammare, detförpassatär men

politiskt-filosofisk kallastendens skulle kunna1990-talet somen
demokratin huvudsak. demo-nynationalistisk. denFör Förär en

förhållaoch skeptiskakratins skull bör slå vakt nationenom oss
dettainternationaliseringen,till Frågansäger är ärman. om en

välgrundad ståndpunkt.
uppfattningenUtgångspunkt för diskussionen denär gängse att

kännetecknas demokratiskt underskott, så-EU tesett en somav
federalister kontinenten. Särskiltlanseradesvitt jag vet nereav

tillfredsställande förhävdat saknarhar EU system ut-att ettman
fatta för alla bindandekrävande Ministerrådet kan majo-av ansvar.

till samlad europeiskritetsbeslut kan ställasinte ansvar av enmen
utfärda för alla EU-medborgare bin-väljarkår. kanKommissionen

direktiv underkastad endast politisk kontroll.dande är svagmen
direktvalt lik-Europaparlamentet, visserligen attsom genom vara

demokratisk församling, har ställningnormal änen svagarenar en
underskott, hardemokratisktbrukar ha.parlament Summan är ett

federation liknandelösningen tilloch EUär göraattsagt, enman
Tyskland.ellerFörenta staterna

l haft synpunkterhar glädjeVid slutliga jagden översynen texten avav av
tidigare version.Hans Agné en



SKILDA GEMENSAM DEMOKRATIIDENTITETER-

detta har federalism europeisk kaninvänts, nivå inteMot att
eftersomlösa demokratins problem det saknasi EU, en gemensam

Folkstyre förutsätter folk, för-europeisk identitet. demokratiett
finnsdemos. och kan hellerinteDet inte, uppstå,utsätter ett

Därför demokrati,europeiskt demos. eller åtminstonenågot är
välfungerande demokrati, omöjlig europeisk finns,nivå. Det en-

förligt denna bara alternativ leva med dettvå européerna:tes, att
underskottet, ellerdemokratiska åternationalisera denatt europe-

iska politiken.
Är demokratins beroende nationelltesen om av gemensam

välgrundad undersökaidentitet vill detta har inteDen såsom
mycket vägledning hämta den politiskt-teoretiska litteraturen,iatt
fastän demokratins innebörd, Villkor och problem huvudfrågan iär
denna litteratur. Förhållandet mellan internationalisering och
demokrati det väsentliga fråga för statsvetenskapen.iär en ny

allt skrivits demokrati har nationalstaten förtagitNästan som om
med detta: har brukat detgiven. ManInte nog resonera som om

fråga politikenorganisera iatt ett system utan externavore om
relationer. de relationerna allt kom-När någon gångexterna trots

förhar detta vanligtvis konstatera,mit in i varit attresonemangen,
utrikespolitiken sköts speciellt demokratierna,isättatt ett att

demokratins och den internationella politikens krav svåraär att
förena varandra och fåttmed demokratins krav allmänhet vikaiatt
för den internationella politikens Goldmann, Berglund och

flestaSjöstedt det de demokratiers utrikespolitiki1-8. Att1986:
finns vad skulle kunna kallas demokratiskt under-gott ettsom
skott har naturligt. svenska neutralitetspolitikensig Dentett
under det kalla kriget typfall, unikt.inte någotär ett

Politikens radikala internationalisering har emellertid ändrat
förutsättningarna för diskussionen. detgäller bara säker-inteNu
hetspolitik all slags politik, bara mellanstatlighetinteutan utan

förbindelserockså överstatlighet, bara mellaninte natio-separata
nella samhällen samhällen ihop med varandra tillvuxit såutan som
den grad de börjat bli skilja från varandra. dettasvåra Det äratt att

placerat frågan demokratins identitetsmässiga grund isom om
för uppmärksamheten. förr kunde förbigåsDetcentrum som

framgrund självklarhet och undersökas.måste tasav nu

10



GOLDMANNKJELL

den kallar den nynationalistiska,ståndpunkt alltså jagEn är
äldre tidseftersom grunden annorlundaiär änargumenten en

och kanske exempelhistoriemytologi, rasism.etnicitet Ett är
David øyvindengelsmannen Miller 1995, ett annat norrmannen

nödvändig förut-østerud nationell gemenskapAtt1994. är en
förderas huvudargument slåför demokratisättning är ett attav

vakt nationen.om
från John Mill, Considera-kommer iInspirationen Stuart som

gick långt till hävdaGovernment såtions Representative attsom
be-fria praktiskt omöjliga landiinstitutioner är etttagetatt som

tankegångenflera nationaliteter Mill Så428.står 1991: somav
utföras demokratin beroende den nationellabrukar är avnumera

främstgemenskapen två sätt.
bara kanförsta kräver demokrati solidaritetdetFör somen

gemenskap, hävdar nödvän-finnas nationell Detinom ärman.en
känner lojalitet med dedigt människorna institu-att gemensamma

faller sönder, ochbeslut, demokratinoch derastionerna annars
särskilt problemdetta bara ochinom nation.går Ett ären samma

Välfärdspolitik västeuropeiskfördelningspolitiken: inteärtypav
Miller, europeisknationell hävdarmöjlig nivå,än t.ex.annat en

andra Streeckvälfärdsstat möjlig, skriverinte 1996. Denär som
vidvarför skulle behöva upphöraundrar solidariteten nations-

universalistisk etik grundenMiller, i ärgränsen att orea-svarar en
beskaffade.med hur människornalistisk, oförenlig den ärärsom

rationell debattdet andra förutsätter demokratiFör om gemen-
förstår och respekterarfrågor mellan personer som var-samma

intryck varandras talarandra och iargument;tar av mansom
efterföljd "deliberativ" demokratiHabermasJürgen om

heller detta möjligtHabermas Inte75-921995: är änannat
slags debattnationell gemenskap, Detinom säger man. somen

förutsätter kan föras transnationellt.demokrati Nationeninte är
enda möjligheten.

deMiller och østerud kan kontrasterasStatsvetare motsom
politisk-teoretikerna Yael ochmycket olika Tamirsinsemellan

Liberal NationalismarbeteDavid Held. Väsentligt Tamirsi 1993
gemenskap och politiskförsök hålla nationellhennes isärär att

den nationella identitetenhör till demTamir iorganisation. som

11



SKILDA IDENTITETER GEMENSAM DEMOKRATI-

mänskligt värde, mänsklig rättighet. avvisarHonettser en
emellertid den föreställningen denna rättighet endastgängse att
kan tillgodoses fråga harnationen i suveränattgenom stat,en egen
hyllar och skrift föri världs-EU argumenterar t.o.m.en senare

Tamir klart honDet möjligheten1999. stårstaten att tror av
mångnationell demokrati.

Än klarare detta det gäller David Helds arbeteär när
and the Global OrderDemocracy de arbeten1995, störreett av

hittills kanske det enda behandlar demokratins problem isom- -
tid internationalisering principiellt och djupgåendeetten av

Enligt Held medför internationaliseringen politik ochsätt. av
samhälle växande spänning mellan och makt. Deen ansvar som
kan ställas till har allt mindre möjlighet påverka det föransvar att
vilket de kan ställas till och de själva verket bestäm-iansvar, som

hur människor skall ha det kan minskandei utsträckningmer
ställas till dem berörs. återställa demokratinFör attansvar av som
krävs, Held det, politiskt Held skisserarett nytt system.som ser

global ordning väsentliga punkter liknar kom-EU: Etten som
plext nätverk aktörer och institutioner skilda slag och påav av
skilda nivåer regionala, nationella, transnationella, övernationella,
globala vilket denpåminner mångomtalade "flernivåstyr-om
ningen inom Marks, Hooghe och Blank regionalaEU 1996;

förparlament, vilka Europaparlamentet förebilden, inordnandeär
under tillgjorts högsta demokratisk försam-FNett som om en
ling; för befogenhetsfördelningenprincip mellan skilda nivåeren

eller mindre identisk med subsidiaritetsprincip.EU:särsom mer
allt detta förefaller orealistiskt, skriverOm Held, bör hålla iman

detminnet lika orealistiskt förespråkaidag demokratiäratt att
diskutera dessa den globalating. ordningen skallOmutan att nya

bli demokratisk, det nödvändigt dessa frågor, hävdariär att ta tag
han.

detta sammanhangDet i intressanta Held, ledandeär att en
demokratiteoretiker, knappast alls det nödvändigt syssel-attanser

med frågan nationellsig identitet. mellanKongruenssätta om an-
och maktutövning demokratins nyckelfråga, hanärsvar som ser

det; internationaliseringen klyftan mellan dem föroacceptabelgör
demokraten; den struktur vilkeninom kan utkrävas måsteansvar

12



KJELL GOLDMANN

förändringartill de maktutövningsmöjligheternaanpassas som
människornasundergått; identiteter skulle avgörandeatt ettvara

problem sammanhanget tycks ha fallit honomi inte in.
förmodligenJohn Mill skulle vända hansig i sinStuart grav, om

skrifter. skulle säkert "friaHeldsläste påminna sinHan tes attom
förutsätter nationell gemenskap. ska emellertidinstitutioner Jag

skeptiska synpunkter dennanågra tes.genu

nationsbegreppetoklaraDet

första skeptiska synpunkten gäller själva begreppet nation.Den
de hävdar demokratiVad bara möjlig nationellärattsommenar

frågangrund med viktig beror tautologinnation Att är att
definieraseller ligger lur. politisktruismen "nation"Om som en

förgemenskap det ostridigt den bästa grundennationenär äratt
politisk gemenskap, proklamera definitionsmässigattmen en

för framåt.diskussionintesanning någon
lärorikt hur nynationalisternas MillinspiratörDet är att se

definierar "nationalitet. nationalitet enligt Millvisar sig,Det att
människor med gemenskapskänsla de"somär gör attgrupp enen

hellre samarbetar med varandra med andra människor, önskarän
leva under och önskar bli styrda uteslutanderegering, sigsamma av
själva eller del själva" Mill Med denna defini-sig 427.1991:en av

fördet självklart den bästa grundention nationensåär äratt
demokrati detta detointressant. Det intressanta inteär äratt om
behövs förgemenskapskänsla demokrati, vilket vilkagivet,är utan
faktorer förutsättning för den för demokratin behövligaärsom en

ifallgemenskapskänslan. detta haringenting,Om säger man man
nationsbegrepp Mills.ett som

det alternativt nationsbegrepp denFinns ett tesensom ger om
mångnationella demokratins omöjlighet egentligt innehållett

och nationalism präglasLitteraturen nationer menings-om enav
gäller själva nationsbegreppet.motsättning Nationen åsom ses ena

politisk, andra sidan etnisk, ellersidan rasmässigåen som ensom
franskakulturell gemenskap. Enligt med de ochisynsätt, rötterett

subjektivtamerikanska revolutionerna, upplevdnationenär en

13



SKILDA IDENTITETER GEMENSAM DEMOKRATI-

medborgare ellerbestående demgemenskap iär statsammaav som
med-de tillsammans kananspråk vilkeni utgöragör stat,en

tysk romantik,borgarna. Enligt med i ärsynsätt, rötterett annat
existerande gemenskap kulturell, etnisk,objektivtnationen en

klassiskaeller möjligtvis grund.språklig, religiös rasmässig Det
distinktiondenna dikotomi Friedrich Meineckesexemplet är

anglo-och Kultumation Meineckemellan 1908. IStaatsmztion
vanligt skilja mellandet motsvarandesaxisk litteratur sättär att

et/mic. Enligt detoch dennationen civic attatt som enase som se
artificiell, godtycklig,konstruktion; dennationen ärsynsättet är en

det andraden kunde ha blivit Enligtadministrativ, en annan.
mänsklig gemenskap intenationen genuinsynsättet utgör somen

annorlunda denkunde ha varit än är.
förra och därmed blirnationsbegrepp denMills är typen,av

omöjlighet ellerden flernationella demokratinstesen merom
definierasmindre innehållslös. däremot nationOm som en

läge.gemenskap objektiv kommer saken imening, Dåi ett annat
laddaddemokratins omöjlighetblir den mångnationellatesen om

fall nationalitetmed innehåll: Demokrati kräver ii så gemensam
gemenskapskänsla.objektiv och bara subjektivintemening en

Varför objek-diskutabel. skulleSamtidigt blir emellertid itesen en
detmångnationell demokrati utesluten Finns intetiv mening vara

flertal mångnationella ändåsjälva verket dennai i meningett men
hyfsat fungerande demokratier Schweiz, Storbritannien, Spanien-

förerfarenheten verket den demo-och andra självaiVisar inte att
gemenskapskänslan kan uppkomma ikratin nödvändiga iäven ett

mångnationellt samhälle kankulturell eller etnisk intemening Jag
mononationalitet och demokratisambandet mellan är över-attse

tygande belagt.
förut-har fall kommit. demokratiingenstansVi i just Attså

självklart; politisk gemenskappolitisk gemenskapsätter är om
förutsätter nationalitet i mening återstårnågongemensam annan

med andra ord, vad detbevisa. visaDet återstår, ärattatt som
har barakrävs för demokrati och alla intenationer men somsom

principiellt ouppnåeligt europeisksaknas nivå.ärutan

14



KJELL GOLDMANN

innehållDen identitetensgemensamma

problem för dem tänker federalistisk lösningEtt sigsom en av
problemet med det demokratiska underskottet har ansetts vara
svårigheten vari identiteteuropéernasatt ange egent-gemensamma
ligen skulle bestå vad skulle dess sakinnehåll.så sägaattsom vara-

exempel vad skulle kunna förSom basenutgörasom en gemen-
europeisk identitet har efter romerskarvetnämnts rätt,sam

judisk-kristen etik, humanism och individualism,renässansens
upplysningstidens rationalism och vetenskap, konstnärlig klassi-

och romantik, och framförcism allt tradition mänskligaen av
rättigheter demokratioch Smith kan diskuteras174. Det1991:

detta för alla och skiljer fråndem allaeuropéerär gemensamtom
andra. kan också diskuteras det sådant detDet europeiskaärom -
kulturarvet formar den för demokratin nödvändigasom gemen--
skapen.

finns otvivelaktigt problem, belyst bl.a.Här iett uppsatsen av
masskommunikationsforskaren Philip Schlesinger Vad jag1994.
har bidra med till denna diskussion iakttagelsernågra angå-äratt
ende de nationella identiteter däremot förutsätts fungera väl.som

har vadläst kommitjag akademisk karaktär frånJag över 1990-av
talet sakinnehållet olika europeiskai länders identitet.om

har därvidjag upptäckt, dennaDet litteraturiär, ett terna att
det tveksamt stabil nationell identitet alls detexisterar iär om en

eller andra landet. brittiska identiteten, har läst, be-Den jagena
finner kris Schnappersig i mycket dåligti1311994: ettsamt
skick Miller och kännetecknas språkligt1641995a: ettav
Vakuum återspeglar känslomässigt Vakuum" Marquandettsom

stark landets föreningsärprägel189 i1995: ensamt troav
med betydande förvirring angående denna särprägladevari iden-en

består Millertitet traditionella vad158. Den1995a: synen
brittiskt idag "urmodig och oupplystsig Millerär 1995a:tersom

161.
Även Tysklandi råder identitetskris, har vidare lästjag ett-

Vakuum nationalen Identitcit citerad iGünter Gaus,unserer
Hedetoft gäller stabilitet för-Det inte289.1993: är utansom
ändring: Tyskland från identitet till frånär väg en en annan,

15



SKILDA GEMENSAM DEMOKRATIIDENTITETER-

författningspatriotism tillmedeuropeiskhet kombinationi
Hedetoft"nationalstatsnormalitet 290.1993:

studie, konkurrensenligt ytterligareFrankrike pågår,I enen
Safranfransk identitetfyra olika föreställningarmellan 1991:om

särskildförsvagningNationalstatens226-227. säges utgöra en
statscentrerade land:för Frankrike,utmaning just Europas mest

lands exceptionella karaktärlängreinte sitttrorFransmännen
Schnapper 132-134.1994:

land. postkommu-fortsätta från land till dethär kan ISå man
konkurrera med varandraparadigmernistiska tvåUngern uppges

hållerfullständigt identitetCsepeli 1991. En växaattny
omformafärd med sinfram Irland Holmes Sverige ii 1994. är att

diffus" förr Måraldvilken idagidentitet, 1997;är änmer
Johanssonavsaknad identitetidag egendomligiSverige är av

ihop meddessaObservationer svåra183.1997: är attattsom
djupt liggan-den nationella identitetenföreställningen som enom

för demokratiskt samhällsliv.nödvändig grundde,
den andraallt den ellerVidare: variDet sägstrots om enasom

allmänt hållet.identitet består vanligtvis påtagligt Vinationens är
Tysklandköra fortbenägenheten ipåminns motorvägarattom

politiskafranska köket, detoch det även sägsmen som omom
förhållanden klichéartat.är

innefatta detidentiteten sålundabrittiskaDen troenuppges
unikaochöverlägsenhet britternasbrittiska politiska systemets

för parlamentarisk Crickavundsvärda talang styrningoch 1995:
frihandeln ochinnehåller vidare monarkin,den imperiet,176;

för-skriverMiller Britter,protestantismen 159-160.1995a: en
erfarenhet Storbritanniensföreställer politiskafattare, sinsig som

kännetecknad den "balans balanstill världen,gåva ärsom av —
ochförändring stabilitet, styrandefrihet och ordning, ochmellan

Marquandochstyrda, majoritetminoriteter 186.1995:
uppfatt-läsa, innefattartyska identiteten, kan ocksåDen
tyskvärde tysk:detningen i sig "Att ärär att attatt ett vara vara

skull Lojalitetför dess Pross 344-345.något 1991:göra egen
typisktoch punktlighet tyska,disciplinmot staten, uppges vara

anda kon-regional merkantilliksom patriotism, samten
mångomtaladefrån sidsumerism citat 353. DenPross 1991,
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författningspatriotismen ochtyska ZelleVeen 9-111995: sam-
egendomligt föreställningenmanfaller med tysk nationali-attnog

grunden etnisk Faist den distinktioni 54;1994:är stän-tet som
mellan etniska landsmän ochdigt utlänningar "det logiskagörs år

det tyska nationella projektet" Schnapperresultatet 136.1994:av
fortsätta,skulle kunna fårgiven: DetJag poängen ärmen veta

innebörden de nationella identiteteri baraantasom som upp
demokratin mycketinte det diskuteratär änavanceratmera man

innebörden i möjlig europeisk identitet.ensom

förVad skall dra slutsats detta kan alternativaJag treman av se
tolkningar.

nationella identiteterna håller försvagasi deDe Europa att -
befinner verkligen kris, det demsig i enklaåterstår ärsom av
klichéer. Internationaliseringen bara hotar hållerinte redanutan

upplösa det nationella. Huruvida detta ellerpositiväratt en en
utveckling berornegativ utgångspunkter. Internationalismvåra

politisk idé åstadkomma nedtoning detgår justut attsom en av
nationella för därigenom förutsättningarskapa för fredvaraktigatt
och säkerhet Goldmann från internationalistiskse 1994; syn-
punkt kan identitetskrisingenting positivt iänvara mera en

demokratisynpunktnationer. sakenEuropas Från korn-är mera
plicerad: nynationalisterna har antagande bety-Om i sitträtt om
delsen nationell gemenskap, möjligtvis undermineringpågårav en

de etablerade demokratierna.av

De nationella identiteternas innehållsliga rikedom har alltid varit
finns nationella skillnader. drickerGivetvis Brittermyt.en te,

fransmän lagar tyskar kör fort Medanmotorvägar.mat,
Svenskarna konfliktundvikande Arnstberg Daun1989: 72-77,är

utmärks britterna "gentlemannakult Crick1983, 1995: 176-av
finns sådant. de politiskaVisst identiteter, för-Men177. som

debära nationella demokratierna, har aldrig märk-modas varitupp
Skillnaden vad skulle kunna kallasvärdiga. gentemot som en euro-

har aldrigidentitet dramatisk.varitpeisk

17
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mycket allvar, efter-litteratur byggerjag inteDen är att ta
forskning.del fråga dålig dendet till väsentlig Detta ärär omsom

främstMed enstaka undantagtolkning själv barajag någotgör.
Hedetoft den litteratur metodologisktoch jag19951993 är sett

funderingar grundvaldet fråga essäistiskaVanligtvis är omsvag.
politiska förhållanden, sådana allakända historiska och somav

drasdet nationella. Alternativtkonverseraråtägnar när omoss
utifrån attitydundersökningarnationella identiteterslutsatser om -

komma det rimligtvistrubbigt villinstrument,ett om man
sofistikerade enligt nynationalistisk analys bärganska kitt uppsom

denna sak,helt enkelt särskilt mycketdemokratin. inteVi vet om
demokratin ochfastän spelar roll debattenden istoren om

Europa.

från land.saken land tillVad dock varierar Figur 1ärvet att
upplevelsen nationell identitet visserligenvisar äratt meraav

femtonalla deupplevelsen europeisk identitetspridd i EU-än av
dramatisk. börskillnaden mellan ländernaländerna Manärattmen

detförsiktig med generaliserauppenbarligen sättatt somvara
ochförhållandet mellan identitetdebattenbrukat igöra omman

demokrati.
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Den nationella identitetens konstruktion

Tesen omöjligheten demokrati europeisk fårnivåom av anses
innebära bara nationell identitet förutsättning förinte äratt en
demokrati det enda gäller de nuvarande nationellaärutan att som
identiteterna. europeiska politiska strukturen inrättasDen måste
med dem, dem. Identitetsmässiga förutsättningar förinte mot
demokrati europeisk ouppnåeliga sikt.nivå är även

Därmed aktualiseras frågan identiteters "konstruktion",om
heter aktuell akademiski jargong. påminnsdet Här omsom

mellan det politiska och det "etniska"motsättningen nations-
eller, också litteraturen nationalism,begreppet isägersom man om

"modernism och perennialism". Enligt dem kallasmellan som
frånpolitiska konstruktioner relativtmodernister nationernaär en

period. Enligt perennialisterna har etniskanationerna röttersen
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för förhistorien.tillbaka historien,långt inteigår sägaattsom
Anthonyana Nationalism kontraGellners 1983Ernest Nations
vill.The EtbincSmiths såOrigins Nations 1986, om man

längre den avgörande.emellertid inte ManFrågan rötterna ärom
visserligennationella identiteternakan mycket väl hävda, de äratt

konstruerade,konstruktioner de,moderna gång äratt mermen en
detta denmindre orubbliga.eller inteFrågan är gängseär om

meningen.
brukaridentiteterna orubbliganationella såDe är texten-

socialiseras tilltill följdläggas varje generationut attav ny-
särskilt litteraturen"socialisationsagenter idem. De nämnssom

för både skolafinns evidensskolan och massmedierna. Detär att
fungerat och alltsåhar dettaoch medier verkligen sätt, svarat

återbekräftelsen existerande nationella identi-för ständigaden av
fortsätterfinns ställa frågan detlikväl skälDet attattteter. om

Både skola ochdet alltmer integreradei Europa.så t.0.m.vara
pedagogikforskareför ochinternationaliseras.medier Det någotär

massmedieforskare undersöka vilka identiteteratt numerasom
transnationella,nationella, regionala,konstrueras i Europa —

övernationella
ochfrågan förhållandet mellangrunden gäller institutionerI

nationell identitetdemokratins beroendeidentiteter. Tesen om av
demokratiskabefintliga identiteterna och innebärfrån deutgår att

till dessa. alternativtbörinstitutioner Ett ärsynsätt attanpassas
de identiteter de behöver, höllskapar identiteter jaginstitutioner -

internationellhuvudströmning iDetsånär på säga. är stats-att en
politiskaidag, kallad nyinstitutionalism, institu-vetenskap att

ochförhand identiteterbara återspeglar givna intres-tioner inte
medverkar tillspelar aktivt skapande roll ochockså attutan ensen

och March och Olsenforma identiteterna 1989.intressena t.ex.
desto starkareviktigare blir,hypotes linje med detta:i EUJuEn

för bära demo-identitet behövsblir den europeiska att uppsom
Europaparla-Till exempel: maktkrati europeisk nivå. Jupå större
får, destoden demokratiska EU-institutionenmentet mest —-
fungera.och parlamentsarbetetbåde valenbättre kommer att

Är kan baradet inteså Svaret att vet.nog vara
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Slutord

ställt uppfattningar förhållandet mellan identitethar tvåJag om
folkstyre dagens varandra.ioch Europa mot

fungera, fungerademokrati kan eller väl, baraDen är attena
för befintliga gäller hur denationer. Dettainom oavsettramen

europeiska konstrueras. demokratiska under-institutionerna Det
eftersomkan konstrueras bort, identitetsmässigaskottet inte

för demokrati saknasförutsättningar EU-nivå.
andra det bara körainte DetDet på.synsättet är är äratt att att

kan säkra vad möjligt och omöjligt. Teseninte ärvara som
demokratins beroende nationell gemenskap antingenäravom

eller diskutabel. säkert dentruistisk inteDet är att gemensamma
bär dagens demokratier, märkvärdigidentitet, såär attsom upp

den otänkbar europeisk säkertnivå. inte institutio-Det ärär att
till rådandenödvändigtvis identiteter.måste Det är,anpassasner

säkert det finns nödvändigheter ochkort omöjlig-intesagt, att
framgått,heter. Vilket, det har minär egen syn.

frestelsenkan påpeka, dettainte motståJag att att utser som
det determinism kontra volunta-variation evigaännu tematen

Å sidan, historiska materialism ellerrism. marxismensiena som
uppfattningenden internationella politikens realpolitiska tradition,

Åförhållanden radikalt begränsar handlingsfrihet.olika våratt
andra sidan skepsis de deterministiska hållbarhet ochmot tesernas

förknippad för-därmed möjligheternaoptimismstörre atten om
ändra ochsaker ting.
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Medborgarinflytandet
över EU

fil.Jacobsson, dr, LinköpingKerstin

Delade vad demokratin innebär och kräver delmeningar ärom en
demokratin. Demokratin pågående och oavslutatär ett pro-av - -

jekt. Medan etablerade makthavare lätt betraktar demokrati som
redan blir denna tolkning ifrågasatt andra socialanågot uppnått, av

hävdar skapa.aktörer och rörelser demokratin återståratt attsom
Drivkraften denna demokratins omtolknings- och förändrings-i

har och sociala konflikter. tänkavarit Det svårtärär attprocess - -
slut sådana konflikter; ekonomiska, politiska och kultu-sig ett

förändringar demokratisering förväntarella kravgör äratt att
länder brukar klassificeras demokratiska.också de Vii somsom

konflikterkan med andra ord förutsätta sociala saknas,inte att
vilka politiska målsättningareller medborgarna är överensatt om

därför fråganska ha samhället. kan förutsättaintei Vi att om
demokratins spelregler idag mindre relevant tidigare.är än

Effektiviteten i fokus

Ändå föreföll demokratins innebörd det fannsgiven närmer
förhålla kundetydliga kontrasteringsregimer till.sig i sinManatt

avstånd från andrademokratitolkning ochspjärnta motegen - -
ideologier och de fascistiska ellerpolitiska regimer, stats-som

fallsocialistiska. Berlinmurens och den upplevda avsaknaden av
"fiender" tycks ha lett till där demo-direkta situationi Europa en

alltmer för och där del ställetkratin given itas atten menar nu
viktiga blir vilkakoncentrera politikens innehåll.kan Detoss
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beslutsskapandetsakresultat politiken leder till, hurinte gårsom
frågortill. långt hävda behövervissa inteNågra går så att attsom

legitimeras demokratiskt stället kan legitimerasiutan genom
effektivitet. välkänt exempel, fått genomslag iEttstörre stortsom

den svenska diskussionen, den italienske Majone.år statsvetaren
regulativ politik, politikvad han benämner iHan att sommenar

fall den marknaden ocksåhandlar inreEU:s upprättaatt menom
konkurrenslagstiftning,för denna, miljölag-sätta gränseratt som

stiftning därförpolitiskt kontroversiell och kan skötasinte äretc,
demokratisk legitimering. honomöverstatlig Enligtnivå utan

därföralla den reglering och effektiviteten kanvinner typen av
företräde framför frågor, vad kallardemokratin. Andra Majone

omfördelzmde politik, politik syftar omfördelningtillsom av
mellan eller däremot politisktregioner ärresurser grupper mer

kontroversiell och kräver demokratisk legitimering. Denna typen
finns detpolitik enligt nollsummespel; härMajone vinnareär ettav

andras bekostnad. Därför övernationellinte Majonetror en
välfärdsstat, väl överstatligt reglerar delEUett stormen som en

de politikområden allt, påverkarjagtrotsav som menar- -
liv. kan tolka det förespråkarmänniskors MajoneMan som en

frågorgigantisk avpolitisering politikområden. dele-vissa Dessaav
bort från folkvalda församlingar oberoendetill andrageras

eller med ordval, till reglerande myndigheter.Majones Ditorgan,
denräknar han också den centralbanken. hellerIntegemensamma

betraktas kontroversiell eller politisk fråga.Majone som som enav
företräderoch hans meningsfränderMajoneJag attmenar en

alltför och den kon-politik, intressegemenskap ochsnäv attsyn
fliktlöshet förutsätterderas existerarinte isom resonemang sam-
hället. Tanken medborgarna hari intressenEUatt gemensamma

frågoroch grunden avgörande enligti minär överens ärom
felaktig. därför reduceras frågaPolitiken kan tillmening inte en om

effektivtverkställande makt möjligt. Mellansåutövaatt som
raderna tankar utläsakani Majones misstro motsom man en
politik och politiker överhuvudtaget: Politiker enligt dettaär sätt

alldeles för bundna till väljargrupper och beroende derasatt se av
förstöd kunna hantera frågor kräver långsiktighet.att som
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effektivitetsfrågoropolitiskadrar alltså mellanMajone gränsen
näraliggandedemokratisk legitimitet.och frågor kräver Ettsom

frågor ofta hörs debattenför avpolitisering ivissaargument somav
förfrågorna för komplexa, för komplicerade,EU är ärattom

behövs professionellmedborgare och det ställetvanliga iatt
visserligen ytterligtbeslutsprocesskompetens, EU:s ärexperter.

de frågor behandlasdet innebärkomplex, inte äratt sommen
alltför mindre betydelsen demokratisktkomplexa, än att av

Vad medborgarna vill, behöver,upprättade minskar.prioriteringar
definieraskan bara med-eller förväntar EU-samarbetetsig avav

demokratiskborgarna själva i process.en
Europaprojektet länge kunde drivashar iMajoneMen rätt att

folkligt motståndalltförteknokratiskt projekt utan stortettsom
Maastrichtfördraget,meddet decenniet, minstinteFörst senaste

allvar och dess legiti-EU-samarbetet kommit politiserashar att
först då denmitetsproblem kommit dagen. inrei Det var som

verklighet och jurisdiktionmarknaden skulle bli EU:s över nya
ladeutvidgades Schumanplanenpolitikområden När 1950 grun-

samarbetsformenfrågan huruvidaför samarbetetderna varvar om
fokus.sekundär; de konkreta resultaten stoddemokratisk eller i

återhämtandefred och ekonomiskt igällde inte minst Europa.Det
vadbygga solidaritet grundadSchumanplanen talade enattom

resultatengällde tillfaktiskt åstadkoms. Det att sam-se avsom
Överstatlighetentjänade.vilka ändamål dettaarbetet och som

Schumaneffektiviteten samarbetet.skulle isini tur garantera

1 fårprofessionella yrkesgrupperMed teknokrati jag experterattavser
synpunkterinflytande och tekniska, yrkesmässigamakt och politiskt att

framför politiska den politiska maktutövningen.härvid får företräde Deni
det moderna samhället högreteknokratiska ideologin gällande igör att

efter ekonomisk och teknisk rationalitet,grad bör styras experter,av
felsatsningar bindningar tillpolitiker orsakaeftersom sinagenomanses

väljargrupper.
2 förlorat ansenlighade suveräni-Vilket hindrar medlemsstaternainte att

då mycket grundunder de tidigare decennierna, inte såtet men av
EG-domstolensfördragsändringar expansionEG-rättens genomsom

ochrättstolkning praxis.
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planens sakpolitiskt inriktade handlingsstrategi allt väsentligtiär
densamma medlemsregeringarna dag sökeri motivera sinänsom
samarbetsform med.

Enligt effektivitetdetta bör och handlingskraftsätt att se vara
ledstjärnan Centrala från officielltEU-nivå. svensktargument
håll för EU-medlemskap också EU-samarbetet ökadgerär att
problemlösningskapacitet, förbättrar effektivi-den sakpolitiska

fler reella handlingsmöjligheter den nationellateten, "ger än om
bibehålls problem löses enligt dettasuveräniteten Vissa synsätt

effektivt överstatlig själva denivå. Då är poängenmest att
nationella parlamenten haska den slutliga beslutanderätteninte i
sakfrågorna och den nationella ska begränsas.vetorättenatt

till beslut och denKommissionen initiativtagaresom gemensamma
centralbanken exempel hur den långsiktiga politiken skatvåär

oberoende tillfälliga politiska och "nationellaopinionergöras av
folkviljornationella fall tenderarsärintressen, i vissa be-attsom

traktas jfr Majone ovan.t.eX.som
effektivitet och problemlösningsförmåga löser inte i sigMen

demokratiproblemen och stärker medborgarstyret.inte i sig Det är
fråga olika saker. analys den svenska EU-debattenmintvå Iom av
fann demokratifrågan diskuterades EU-förespråkar-jag näratt av

det effektivitet handlingskraftoch stod fokus,i intena, var som
medborgerlig delaktighet politiken. reelli vinst i suveränitetDen
och sakpolitisk effektivitet EU-medlemskapet förväntadesi som
innebära betraktades självklar demokrativinst, och densom en

konfliktenpotentiella mellan demokrati och effektivitet försvann i
detta förutsätter sakpolitikenResonemangetsätt att attresonera.

folkinflytandet de politiskai sigär än attsamtnormen snarare
effektivitetsinriktningenmålsättningarna tolkargivna. Jagär som

förskjutning demokratiförståelsen där problemlös-i regeringarsen
ningsförmåga hamnar fokus medborgarstyret.i Medänsnarare en
sådan omtolkning blir inskränkning inflytandetdet folkligaen av

problematisk: forminte Folkviljan i sakresultat kanske kanav
realiseras bättre med mindre folkligt deltagande.

3 har dettaanalyserat ijacobssonJag 1997
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förbättradalltså problemlösningsförmåga skerFaran är om
bekostnad möjligheten inflytandetill demokratiskt och kon-av

Därförtroll. det Viktigt hålla demokrati och effektivitets-är att
fallet.aspekterna det blir möjligt bedöma blirisär så så Inäratt att

till svenskakontrast den EU-debatten kan ställa diskussioner-man
föregick ändringen den svenska grundlagen börjanina som av av

förarbetena förutsättningarna för1970-talet: betonades iDå att
handlingskraftiga behövde förbättras samtidigtregeringar som
förutsättningarna för medborgarnas delaktighet politiken ocksåi

förbättras.behövde menade det det andra,inteMan att ena gav
demokratifråganeller avklarad handlings-regeringarnasnäratt var

möjligheter ökat.

Demokratiproblemen i EU

konstitutionell hybrid delar drag överstatlighet,EU är en som av
mellanstatlighet och inslag teknokrati, alla med speciellasinaav
demokratiproblem. formella demokratiproblem ligger iDet som
överstatligheten välbekant: Trots europeiskt majoritetsstyreär
finns fördet möjlighet de europeiska medborgarna ställaingen att
den samlade beslutsförsamlingen till det skersättansvar som
nationellt vid riksdagsval. nationell offentlighet kanVarje bara
ställa till medborgarna kan blisin minister Detta trots attansvar.
direkt bundna besluten fattas Ministerrådet,i attav som genom
majoritetsröstande tillämpas kombination medi EG-rätten ärsom
direktverkande företräde framföroch har den nationella lag-som
stiftningen vid kollision. riksdags- och regeringsskifte iEtt ett
medlemsland därför förskan påverka vilken politikinte i sig som

de fall där de enskilda länderna fortfarande hariEU, utomav
Kopplingen mellan demokratisk valhandling och denvetorätt. en

förda politiken luckras gäller EuropaparlamentetDetsammaupp.
dit demokratiska val visserligen hålles detta kan på-utan attmen

fördaverka den politiken marginellt. Medborgarnas möj-änannat
lighet inriktningen den förda politiken minskar alltsåatt styra

det överstatliga och avparlamentariserade beslutsfattandet.genom
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skulle lösasproblemenflesta dock inteDe överensär attom
lagstiftningsarbetetöverlåtahelt enkelt Europa-attgenom

tillnärmelsevis denlänge dettaparlamentet, inte åtnjuterså
ocksånationella parlamenten har.de Dettalegitimitet ärsom

kommitté-utgångspunkt. citerarDemokratiutredningens Jag
hurutredningen har Sverigedetdirektivet där står övervägaattatt
förbättra debeslutsformer kanför nuvarande-inom EUzsramen -

delaktighet samarbetetochinflytande isvenska medborgarnas över
barauppmärksamma inteblir det viktigtinom EU. Då att —

ocksåkonstruktiondemokratiproblemen ligger i EU:s utansom -
medlemskapet.nationellt påverkasdemokratin Menhur sam-av

utgångspunkt visssådantidigt innebär accepteraratt enmanen
kontroll:demokratiskochpolitisk maktutövningseparation av

den demokratiskaövernationellt medanPolitiken utövas
nationellt.kontrollen utövas

demokratiproblem:har ocksåmellanstatliga inslagen sina IDe
innebärlagstiftare, vilket grundeniministerrådet ministrarär en

lagstiftandeverkställande och dendensammanblandning av
harochdärför riksdag regeringproblematisktmakten. Detta är att

sociologenarbetsformer. norskeocksåolika funktioner och Den
förkroppsligarRiksdagenfilosofen Elster har skrivit:och Jon

konstitutionella begräns-domstolen defolkets deltagande, högsta
försökhandlabehovet sinaoch regeringen Iningarna attatt

fåttden harvilket slags målfrämja ekonomisk tillväxt eller
medborgerligatyckakanförsöka regeringenmandat uppnå, attatt

eftersomrättigheter bör ioch politiska inte stå vägen, man
Elsterför allmänna bästa".handlar detegentligen Men, som

eftersomofta regeringartillägger, premissär resonemangets svag
önskadeleder till dederas åtgärderofta visshetenöverskattar att

parla-maktförskjutning frånMedlemskapet innebärresultaten. en
övernationellaoch tjänste-och till nationellatill regeringarment

innebärtillMaktförskjutningen från parlament regeringarmän.
sluten riktning.ändrar karaktär ibeslutsprocessenockså att mer

diploma-hög grad karaktärenFörhandlingarna iinom EU antar av
utrikespolitiseringinnebärvilkettiska relationer, i sin tur aven

öppenheteninrikespolitiska områden,traditionellt även ärom
utrikespolitik.traditionellEU-politiken vidi änstörre
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Statsvetaren Stenelo skrev bidragLars-Göran i till maktut-ett
redningen det internationaliserade policy-skapandet allmän-iom
het detta relativt autonomi tjänstemännen: Denatt storger
tjänstemannatyp träder fram", skrev han, självständig"ärsom en
tjänsteman med betydande handlingsfrihet och handlingsförmåga,
egenskaper delvis betingade han kan arbeta iärsom attav anony-
mitetens skydd internationaliseradeDen tjänstemannaelitennya
får inte sällan slags reellt tolkningsföreträde deni starkt speci-ett
aliserade moderna politiken. publiceradinte enkätunder-En ännu
sökning utförts Jacobsson ochsom SundströmBengt Göranav
vid visar de tillfrågadeScore, svenska2/3 statstjänste-överatt av

EU-relaterade fästeri sitt arbete mycket vikt vidmännen stor
professionalitet och yrkeskunnandef drygt fäster dettaBara i1/3
arbete mycket vikt offentligvid ochinsyn anmärkningsvärtstor -
kan tycka Vid politiska värderingar hos regering ochman stats-—
råd. fäster liten vikt vid offentlighet23°/o och liten vikt vid29%
politiska värderingar hos och statsråd.regering Svarsalternativen

mycket vikt, ganska vikt, liten vikt. bekräftarDetstor storvar
bilden relativt tjänsteman professio-sätterautonomav en som
nalitet och yrkeskunnande förstai följt korrektrummet, av
ärendehantering och etablerad enligt enkäten.praxis Med tanke

ökadetjänstemännens roll borde deeuropeiseringen,genom
förhållandevis låga värdena betydelsen offentlig insyn,av
betydelsen politiska värderingar hos ochregering statsråd ochav
betydelsen synpunkter från brukargrupper, klienter och berördaav

till eftertanke.stämmaparter
Ministrars, tjänstemäns och framskjutna roll policy-iexperters

skapandet innebär alla elitisering och ökad distansering för-ien
hållande till medborgarna. Vilket i sin riskerar medföratur att en
opinonsklyfta: Medan blir naturlig referensram förEuropa en
eliterna blir den väsentligt lägre grad föri den bredare allmän-så
heten. får också te/eno/emtiseringVi och expertzfiering politi-en av
ken. Politikens förhandlingskaraktär får också konsekvenser för
medborgarna ochi mycket frånutestängda förhand-mångt ärsom
lingsprocessen. Konfidentialitet och förtrolighet mellan parterna

4 Tillfrågade alla enheter den svenska centralförvaltningen.ivar
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vilketför framgång förhandlingarna, iblir ofta förutsättning ien
maktenochinnebärsin intimisering cznonymiseringtur av somen

offentligt ochmellan privat,försvårar ansvarsställande. Gränserna
luckras detinformellt, tenderar ioch mellan formellt och att upp

danskförhandlingsspelet.internationella Ove K.En statsvetare,
politiken bryter loss sinPedersen, formulerar det sigatt ursom

där konstitutionellainhägnad ochdemokratiska praxis uppståren
idag politikensicke-konstitutionellaoch integreras. Vi ser enorgan

ocksåför det politiskadärexplosion sprängs,gränserna enmen
alltmerde politiska blir in-politikens implosion där processerna

fårogenomträngliga. med integrationåtvända och Vi EU ny aven
med-ochförvaltning, intresseorganisationerparlament, regering,
inklu-demokratiskaborgare, de traditionella institutionerna,som

för. harfull beredskap Problemet ingengrundlagen, harsive inte
förskjut-förkan heller blunda det.enkel lösning, inte Denmen

fråninnebörd nämnde betoningdemokratins jagning i avnyss en-
resultattillvägagångssätt till politikensdemokratins procedur -

dessa föränd-fungerar, det, legitimeringjag som en avsom ser
förframskjuten rollpolitiska praktiken:denringar i exper-en mer

för medborgaremarginaliserad rolloch förhandlare ochter en mer
ipolitiken.i

fattasbeslut bakommed avpolitiserade strukturer därFaran
Känslan "detdet påverkar medborgarna:stängda dörrar är attatt av

detallting redan iidé sig, uppgjort,ingen ärär att attatt engagera
tillfram själv kan, liggerstället gäller sig så näragottatt ta man

urholkas.för det riskerarhands. Ansvaret attgemensamma
offentliga kan tänkaDemokrati förutsätter inte sig enmanrum,

bakomFörhandlingar kan visserligen skehemlig demokrati.
förelägger förhand-då krävs sedanstängda dörrar attmen man

för medberörda godkännande. unikalingsresultatet de Det EU är
bindandeblir till direktförhandlingsresultaten Ministerrådetiatt

deförst godkänns uppdragsgivarna:lagstiftning deutan att av
Överstatlighetenbeslutsförsamlingarna. intenationella gör att man

roll EU-samarbetet medkan likställa regeringarsregeringars i van-
politiken.liga mandat verkställaatt

internationaliserade policy-skapandetföljd detEn är enav
förhandling,frågorna underpolitisk tystnad kring är ensom

32



KERSTIN JACOBSSON

avideologisering och pragmatisering politiken. Minskad debattav
har också med maktförskjutningen från riksdag tillgöraatt rege-

Debatt riksdagens arbetsformring: regeringens. Enär änsnarare
uppgift starkt åvilar dess framskjutnaregeringen, rollgivet isom
den europeiserade politiken, försökablir motverka tystnadenatt
kring EU-politiken, stimulera debatt och den svenskagöraatt
offentligheten delaktig. har förRegeringen deett stort attansvar
frågor ska behandlas lyfts tilli politisk diskussionEU isom upp

skede då det fortfarande möjligt påverka dem. Andraärett att
svenska Europaparlamentet,i regionkommitténirepresentanter,
eller olika arbetsgrupper,i har också viktig uppgift här. Möjlig-en
heterna ställa till för den fördaregeringen politikeni EUatt ansvar

förbättras, vilket kräver bättre mediabevakningmåste en av
Sveriges agerande öppenheti policy-processen, ochiEU, större
aktiva från frågorinsatser regeringen viktigaatt rapportera om som

aktuella för beredning Riksdagens delaktigheti iEU EU-är etc.
arbetet bör också stärkas liksom dess kontrollmöjligheter.
Fördragsändringar, ändrar samarbetets omfattning, bör allvar-som
ligt folkomröstningar,underställas allaiövervägas gärnaatt
medlemsländer samtidigt.

Demokrati handlar bara demokratiskainte procedurer ochom
former. handlar också samtal, beredskapenDet lyssnaattom om
till andra åsikter och kommunikationsinaomprövaatt egna, om
mellan medborgarna också kommunikativt utbyteettmen om
mellan styrande formfråganoch styrda. och frågan till-Men om
trädet till beslutsarenorna viktig: trivialisera frågan for-Attär om

och procedurer för folkinflytandet friare spelrum demer ger
aktörer har tillträde till den reella makten. medborgareMångasom
har dettainte tillträde beroende demokratiska procedu-ärutan av

för enda maktutövning. Ochsin med demokratinpoängen ärrer
haska förregler kollektiv konfliktlösning, inteatt gemensamma

alla ska omfatta samhällsvision. Sociala intressemot-att samma
får brytassättningar inte varandra och kanaliseras imotsom

demokratiska procedurer riskerar lägga förgrund socialtatt en
explosiv samhällsordning. Och det det demokratifråganär görsom
brännande också i Västeuropa.
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Medborgarinflytandet
över EU

Gidlund, professor, UmeåJanerik

Rubriken fårbidrag Offmitt mig associera till Broadway-att en
föreställning bevistade.jag gång Det pjäs Samsom en var en av
Shepard kanske del har och heter The Truesettsom en av er som

författareskildras till filmmanus försökerWest. Där etten som
fram riktig förklararoch han del"en Western sitt synopsisen av

följande beridna skurken sheriffenDen jagastyp EUsätt: av
demokratin. Skurken horisonten ochtyp ivägspränger mot

Sheriffen följer efter. författaren,intressantaDet är, säger att
sheriffen skurken detinte in-Menär väg. ännuvet vart mer

det heller skurken Och försvinnerinte desåärtressanta att vet
båda horisonten och berättelsen.mot ut ur

Ibland kan känna, har sådant här detnär ämne,ett attman man
liksom både aktuellt och klichéartat. finnsdetgång Attär en en

inbyggd föreställning beskaffenhet åtminstone jagämnetsom som
känner förhållandealienerad till.mig i talar med-Om man om
borgarinflytande det för handlarjagEU så mångaöver tror att om

inflytande Bryssel. medborgarinflytandeti Det såutöva är överatt
ofta gestaltas. formuleraEU skulle frågaOm man samma om

medborgarinflytandet politiskt Sverige,över ett annat system t.ex.
fördå jag skulle hänvisning till Stockholmmångaatttror en

otillfredsställande.kännas finns bekant rad andra poli-Det som en
församlingar, kommuner ochtiska regioner också värdaär ettsom

beaktande den svenska demokratin.i begår analytisktVi miss-ett
uppfattar första hand nivåspecifik företeel-iEUtag om som en

lokaliserad ganska exakt till städer inågra mitt.Europas EU ärse,
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frågorna gäller samspelenhär och de verkligt intressantaEnnu. av
de olika hängermellan och hur nivåernanivåerna samman.

vadmed försökahar tänkt inleda jagJag troratt att presentera
tänkande och politi-demokratiskapolitiska paradoxer ii vårtär

förvad detdärefter försökakens gestalter, någonting ärsäga om
EU-inflytandeurskilja tillmedborgarna kanvägar samtettsom

legitimitet.diskutera demokratiskaslutligen något EU:s
paradoxala och vad vill kallabörjar således med det jagJag en

oftasamhällsdebatten nationalstatensmaktparadox. talar iMan om
vetenskapliga kretsarförsvagade det populärt ocksåställning, iär

förmåntilltala maktteorisuveräniteten väg utatt om som en
då det skapasför något Många näratt tomrumannat. sommenar

fylls teknokrater Bryssel ochurholkas, villigt isuveräniteten av
den kanmarknadens aktörer och det situationen. Manäratt nya

exempel globalisering,visserligen europeiseringVisa många att
för beslutsfattandetmarknaden kan restriktioneroch den iinre ge

det uppenbart detnationalstaten. jordbrukspolitikenInom är att
gäller också näringspolitikenförhålla det isig så,måste störstamen

Samtidigt detta och kanske sker,allmänhet. jagsåsägs trorsom
lands historiadet finns tidpunkt i så mångainte någon vårt näratt

och det gäller också delenskilda medborgare, Europa,storen av
för bröd har beroende politiska beslut.dagliga varit Densitt av

de mäktiga har måhända minskatpolitiska makten över men
förhar makten de vanmäktiga ökat. Typisktgång översamma

motsägelsefullheten skenbar och deparadoxer ärär att egent-att
förstårförstås. Maktparadoxen vadligen kan jag attsom som

frånnationalstaten bara försvinner bortegentligen sker inteär att
transformeras, framträderframför allt den denatt attutanscenen

försöka förstå.egenskapermed måstesomnya
komplexitetsparadoxen.paradoxen vill benämnaandra jagDen

sociologersamhällsutveckling minstupplever inteVi en som
differentiering. takt medsocialbrukar beskriva ökadi Itermer av

fram har fått alltmoderna samhället hardet såväxtatt mer
yrken,skiktningar, uppdelningarspecialiserade inriktningar, i i

fler ochproduktion, fler kunskapsområden, allt institutionerallt
fler och tillhörigheter. Utveck-alltorganisationer, grupperingar

lingen fram samhällen blir alltmerleder till sammansatta.som
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framstårUtveckling begrepp med ökadnästan synonymtsom som
komplexitet. framträdande funktionpolitisk försökaEn är att

helheter den ständigt ökande försökaskapa komplexiteten ochav
bygga samhälle sådan grund. Samtidigt kon-ett en som man

samhället blir finnsalltmer komplicerat, detsåstaterar att en
efterfrågantydlig politiken skall kännetecknas enkelhetatt av

och entydighet. denna efterfrågan tydlig iIngenstans är som
Europasammanhanget. vill avskalad europeisk ord-Vi gärna se en

lätt förning med tydliga spakarorientera sigär att attsom envar
för inflytande.dra Samtidigt bör funderai utövaatt man nog

relationen mellan detta önskade och det komplexasystem sam-
hälle, det reellt samhälle,existerande har ochi Sverigesom
annorstädes i Europa.

tänka politikensig skulle avbryta utveck-Det svårtär att att nu
lingsprocessen och försöka och entydighet och enkel-mer mer
het bryta den fortgåendesönder Kanske kanattgenom processen.

försöktha andra håll katastrofalavärlden med resul-isägasman
skall fördet, känns ändå den härinte migJagtat. men

grundläggande utvecklingsprocessen tämligen irreversibel ochsom
kan tänkanågonting inte bort hantera. Mittmåsteutansom man

förslag till lösning den här komplexitetsparadoxen är att
också får räkna med ökad demokratisk komplexitet framtiden.ien

tredje paradoxen urskiljer strukturparadoxen.Den jag ärsom
demokratidiskussionerna för knutna tillMånga vissaärav som

politiska strukturer; hur de har det offentligheten,med representa-
hur förhållertiviteten, de till andra strukturer och hursig man

olika kan relatera medborgarna till de här strukturerna och hursätt
kan bygga dem olika detnivåer, regioner,måman stater,vara

Samtidigt erfarenhetenEU, den allmännajagFN är,tror attosv.
allt mindre det politiska handlandet härbärgera inomgåratt attav

enskilda strukturer. Samspelet gränsöverskridandet,över gränser,
blir allt Viktigare konstruerande del samhälle. kanvårt Deten av

hakan demokratisyn där förutsätterså att attvara en man
ska försöka återbörda samhället till ha in-något sätt att processer

förvaltningsramar,strukturer, inlåsta ochi vissa då ocksåattom
bygger statsperspektiv kanske framåt-inte såärettupp som
syftande. har haft demokratiprojektVi industrisamhälletiett som
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särskilt strukturer, byggahar handlat demokratisera attatt uppom
politiska församlingar och förvaltningsstyrning. börjarNu

hållermärka balansen mellan struktur och för-attatt process
skjutas brännande frågan blir hur hanteraroch denatt pro-

försöka återföra tillstället för internaI att processernacesserna.
förhållanden strukturer dendemokratiska utmaningeni är stora att

allvar frågan hur ska demokratisera de gränsöver-ta omupp
skridande processerna.

blivit vanligt betona policy-studiet har detI EU att attav
flernivåsystempräglas s.k. multilevelalltmerprocesserna av

nivåtänkandet aktörer frånupphävergovernance attgenomsom
flera samtidigt policynätverk. kommernivåer ingår i Det utsom av

hänförassådana kan till enskildinte nivå gårutanprocesser en
för den poli-mellan särskilt typisktDetta ärtvären systemen. nya

utflödeverkligheten Europeiska tydligttiska unionen.inom Ett av
regionalpolitikdessa tvärslänkningar olika partnerskap i EU:sär

erfarenhetharredan aktörer kommuner ochi regionermångasom
olika målområden.inomav

idéspridning och idémakt.viktig aspekt integrationEn är
s.k. regionala tillväxtkontraktarbeta utvecklingsnät, ii iSättet att

från detexempel hur idé sprids till natio-Sverige EUär ett en
finns då för föreställningarnella Vad det politiskasystemet. om

sådana Förslaget väcktes idemokrati regeringeni processer av
för därden regionalpolitiska propositioneninomvåras manramen

regionala tillväxtavtal. definition lanseratsinitierade s.k. En som av
tillväxtavtal avtal mellanNäringsdepartementet Regionalaär äratt:

regional och central kommitaktörer lokal, nivå överenssom om
idéförhandlingsprogram tillväxt. 1Regeringensett gemensamt var

område kundebetydande delar verksamhet visstistatens ettatt av
tillväxtrelaterade det troligt, medpotentiellt och att varsomses

tanke ochsakernas tillstånd fråga arbetslöshet tillväxt,i attom
föreställdedessa tillväxtresurser till fullo. Likasåinte utnyttjas man

villkoren för tillväxt hade betydande regionalasig variationeratt
och därför hade särskilt godade regionala aktörerna möjlig-att

l Definition från Näringsdepartementet vidpresenterad Aslög Odmarkav
regionalpolitisk konferens 1998-04-16-17.
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effekterna s.k.bedöma omprioriteringarheter statensatt avav
blevinternationellt unika slutsatsentillväxtkapital. Den att man

möjlighet frivilligt tecknaerbjuda de svenskaskulle regionerna att
med Erbjudandet länentillväxtkontrakt regeringen. avsågtreåriga

tänkteförsöksregionerna och regionernade sigliksom attmannya
geografiska tillväxtområdet"; län ellerskulle "detsjälva avgränsa

för regionala kombinationer. Tillväxt-kunde tänkasvad det vara
miljarder kronorhögst tillkapitalet kan gissningsvis uppgå 72som

fråga ambitiösa kommerdet hur regionernaår är öppenmen enper
skulle landshövdningen/ länsstyrelsenvarje regionInomatt vara.

partnerskap medför de skapa s.k.eller företrädare regionernanya
och andramängd landsting, näringsliv intressantakommuner,en

dessa nätverk skulle sedanhögskolortillväxtaktörer Inomsom osv.
fram,utvecklingen vilkenregional kompromiss ikreativ växaom

föremål för förhandlingar medskulle bli regeringen. Dåsin tur
förvaltningsnivå skainträffar underordnad statligdetta att en

parlamentarisktänkas förhandla med överordnad nivå attomen
för underordnadepolitiska beslut. dentidigareomprioritera Basen

nätverkstatsförvaltningen regionaltnivån inteär utan ett somens
andra ledandelandshövding eller regio-är sättsammansatt som

funnit dessa partnerskapnala aktörer har lämpligt. i på-Processen
harklara tilljust och skall vitt jag iSågår våren 1999. vetnu vara

möjligheten.hela landet den härstort sett nappat
dessavimlar demokratiska iDet utmaningar Närprocesser.av

oklarheter. Bak-det huvudmannaskapet uppstod exempelvisgällde
kulisserna rörande vilkenhar det skett dragkamp instansom en

försöksregionerna.med tillväxtkontraktenskulle leda arbetet isom
landshöv-Ursprungligen förefaller ha tänkt sigregeringen att

efter lobby-dingarna ha denna roll,där skulle intensiväven men en
verksamhet ochfrån berörda ändrade sigregioner gav upp-man

till de regionorganen.giften nya
vilkapolitiska problem lösningsinNågra väntar ärsom

vadför deltaga partnerskap,skall användas ikriterier attsom
beslutsregler skall gälla ochöppenhet och vilka islags synner-som

demokratiskt.verksamheten skall legitimerashet Enhur avgöran-
lands-svaghet med den hittillsvarandede är attprocessen

samhälls-flertalet fall har lyckats initierahövdingarna i inte någon
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debatt den regionala riktningen partnerskaps-processen.i Detom
faktiskt illa tämligen samhällsmedborgareaktörer ochsåär att

känner vadtill misstänker ledamöterpågår iJag mångaattsom
kommun- och landstingsfullmäktige känner till saken.inte Den
alltmer brännande frågan hur sådana härär ärprocesser, som av
förhandlingskaraktär mellan aktörer från olika sammanhang skall
demokratiseras.

hörde företrädare för VolvoJag ettom resonemang enav som
menade här skulle kunna lära från näringslivet näratt man man
exempelvis fram bilmodell. sådana blir detItar en ny processer
viktigt skapa genomskinlighet och verksamhetenorganisera iatt
tydliga faser med beslutspunkter med stöd den IT-senasteav
tekniken. blir möjligt för de inblandade hela tiden ochDet att

tillför vad och bygga interaktivaDet gårnär. attse vem som upp
åtkomlig och delaktig för med-görsystem som processen mer

borgarna. detjag det helt nödvändigtSom seriöst iär att ta tagser
frågan partnerskapets demokratisering land.i Såvitt jagvårtom
känner till har kompletterats med utvärde-inte sigprocessen vare

forskningsambionerrings- eller vilket kan det mycket svårtgöra
värdera resultatenatt

den regeringsbildningenOm tittar senaste attman ser man
det tillväxtdepartementet består flertalet de sektorernya av av som
i partnerskapen har kombinerats, där har uppfattat synergi-man
effekter och där har pekat trösklar och hinder för samspel.man
Det effekt för deintressant s.k. kon-uppstår superministrarna ien
taktytan det enda land,Sverige TysklandEU-systemet. ärmot nog
kanske efter,kommer kanslihuset det härorganiseratsom

innebär ministerråd anpassadeDet i inteEU:ssättet. möten äratt
till denna ordning kommer fortsättningenockså iutan attman
kalla till förministerrådsmöten kommunikationsministrar, bo-
stadsministrar, telekomministrar, näringsministrar, energiminist-

arbetsmarknadsministrar, inrikesministrar Deetc.rar, stats-nya
råden kommer fullt med EU-samman-sammantaget att upp
träden. illustrerarSituationen restriktion organiserarnären ny man
det politiska arbetet där statsråden förväntasi regeringenen
samspela med kollegorna politiska föri omgivningen. Det priset

tillväxtdepartement kan bli omvärlds-visa sig Sverigesett att
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bevakning alltmer skall skötas företrädare därförjuniora attav
statsråden helt enkelt orkarinte

Vad det då för europeisktmedborgarna har tillVägarär ettsom
förinflytande Typiskt politik överlappningen mellaneuropeisk är

traditionell inrikes- och traditionell utrikespolitik. Mycket detav
sker Bryssel handlar verk-det ska ske ochi i Sverigesom om som
direkt medborgarna har anspråk fullstän-ligen angår Jag utan

dighet antallistat tänkbara vägar.ett
med den förbörjar nationella demokratin basenJag ärsom

medborgarnas deltagande och möjlighet påverka Europapoli-att
tiken. den nationella demokratin ska kunna legitimeraOm såEU

det viktigt de frågornaeuropeiska ständigt aktualiseras detiär att
politiska samtalet demokrati. detta perspektivnationell iDet ärom
felaktigt behandla Europapolitiken traditionell utrikes-att som

begränsadpolitik med medborgerlig och deltagande. långtinsyn Så
bör finnasmöjligt med inrikespolitiken Och där tyckeriEUsom

då den valrörelsen för politiskabärjag Desågen.att senaste syn
frågornaorkade med de nationella satsadepartierna inte utanens

kommunala problemställningarna.de hamnade i situa-Så en
förstadär hade det EU-medlemmar, därvalettion Sverigesom

mandatperioden ordförandelandunder ska och däri EUEUvara
befinner Viktigt och detutvecklings- och utvidgningsskedesig i ett

ickefrågablir med medborgarna kani samtalet Viistort sett en
tala folkligmycket maskineri Bryssel och dess bristeri iEU:som
förankring valrörelsen får för Vad detsjälva ärtamen ansvar

det angeläget medborgarnainte iansågsgör mötaatt attsom vara
bred samhällsdebatt förvaltahur ska och in-våraen om agera

utanför finns mycket och detHäräven gränserna. göratressen att
gäller de politiska fungera verka.ochinte minst partiernas sätt att

finns ytterligare till och det deDet partiväg EU ären europe-
sammanhänger med Europaparlamen-iska partinäten. i sinDe tur

och Europavalen det val för ska haövrigt år 1999.tet som—
Hittills har Europaparlamentsvalen besvärliga tillställ-varit rätt

problem har detsynpunkter. uppenbartningar varitmånga Ettur
Valdeltagandet, finnsmycket låga land. ocksåinte minst i Vårt Det

kommunikationsproblem EU-parlamentarikerbland i mötetett
medborgarna. har för mycket organisationsdiskus-med blivitDet
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läroboksformat och försioner litet politiskt innehåll. Det ärav av
orimlig tanke de svenska riksdagsledamöterna ständigtatten

skulle berätta riksdagens uppbyggnad, den svenska kon-om om
fungera,stitutionen, regeringens ämbetsverken innansätt att osv.

framkunna komma till sakfråga.sig proble-ansåg Dennaman en
matik har lett till fåttEuropaparlamentariker långt till sak-att
frågorna dialogen med medborgarna.i Tidigare Europakun-när
skapen högst hosbegränsad medborgarna det kanske nöd-var var
vändigt parlamentarikerna folkbildningsupp-dennasigatt tog
gift, takt med alltmeri Sverige inlemmas och kun-i EUattmen
skapen fördjupas bör detta skede kunna mobil-Depasseras.
telefoner deltagare fickorsäkert har väldigti sinamånga ärsom
avancerade troligen detalj begriper hur deinte iävenmen om
fungerar använder dem ändå Kanske skaffaså måste oss en
sådan attityd också till komplexa institutionella strukturer och

Väljarna kanske behöverinte exakt hur de olikavetaprocesser.
beslutsprocedurerna till samspelet kommission,i mellan parla-går

ministerråd, domstol för kunna lära hursigment, attosv. man
påverkar Europapolitiken. aktuell förSNS-studie visar övrigtEn

kunskapen hur statsmakterna arbetar delockså lämnar iatt om en
Önska.övrigt att

påverkansväg europeisk opinionsbildningEn viaärannan mass-
medier och grundproblem det saknasIT. Ett iär att stort sett

europeiska massmediergenuint bredden helainår EU-utsom
området. finns sådant fora för demokratiningetDet som europe-
isk debattordning. sannerligen därDet inte i Sverigeär som

Nyheter har debattsida heladen viktigasteDagens iären som
landet och där olika ståndpunkter kan brytas och skilda intressen

präglas stället massmedial mångfald.iEuropamötas. av en
viktig framtidsfråga informationsteknikendenEn är om nya

skulleIT kunna erbjuda historisk förmöjlighet denen ny euro-
peiska samhällsdebatten. Vi expanderarinternet våldsamtvet att
och skulle kunna forum förbli parlamentsleda-partigrupper,ett

Europaparlamentet, kommissionen finns prak-iHärmöter, etc.
tiken språk, engelskan, och här faktisktnårett gemensamt man
också denjust demokratin,i övrigt så svår inåär attgrupp som
nämligen ungdomarna.
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folkligtradition organisering.har lång DetSverigeI aven
ochmedborgerliga sammanslutningar intresse-finns många
räkna rörelsernasfelaktigtdetkonstellationer. Jag är att uttror att

europeiska planet.detgällandeförmåga sig EU:s öppnagöraatt
lobbyverksam-omfattandepolicynäten och denmedprocesser

folkrörelserockså för imöjligheterhelt EU-syste-heten ger nya
för svenskafrämmande denkännaslobbying kanävenmet, om

kulturen.politiska
ocksådet sker europeisering i pågårSamtidigt Europasom en

högRegionalisering handlar igenomgripande regionalisering.en
utvecklingsuppdrag till deambitiösaregrad staten ettatt gerom

fåromstruktureras ellerochregionala aktörerna regionernaatt
regionali-uppgiften. aktuellaför hantera Denarbeta sätt attnya
dendiskontinuerlig utvecklingför iuttryckseringen är ett en

1980-talets slut dettillförvaltningstraditionen.svenska Fram var
svenskakonventionellt beskriva det sortssystemetatt som en

centralmakt ochmed starkpolitiskt tvånivå-system ut-enen
regionalasjälvstyrelse. nivån sågsvecklad kommunal Den som en
ofta betecknad dendiffus mellannivåkombination somenav

distinkt sjukvårdsapparat.någorlundaochregionala röran en
"det glömda valet"emellertiduppfattadesLandstingsvalen som

landstings-och ikunskapoch medborgarnas engagemangom
deUndantagenhögst begränsat.frågorna regelmässigt varvar

innebar nedläggningarvårdentillfällen omstruktureringardå inom
förekom med-faktisktoch då detexempelvis BB-avdelningarav

drabbadeborgerliga mobiliseringar i orter.
företag,kollektivregel olika regio-användsUtveckling i om -
aktuella kärnaförändringsbegreppoch nationer. Det är ett varsner

eko-långsiktigaalltså tillväxthållbar ekonomisk tillväxt; inomär
social och kultu-användas vidareockså ilogiska kanDet enramar.

rell mening.
för hartillväxtenuppdragetregionalaDet att ta enansvarnya

med misslyckandendetbakgrund. Till del harkomplex göraatten
arbetsmarknad, tillochifråga tillväxtnationella planetdet om

förvillkorfaktorer innebärstrukturelladel finns det nyasomen
tillfrämjar regionala insatser,ekonomiska utvecklingenden som

faktorer ochförvaltningspolitiska imedhar detdel göraatten
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kan det också finnsnågon mån regionalistiska. Regionaliseringen
handlar emellertid främstinte tillgodose kraven frånattom en
triumferande regionalism nerifrån funktionellautan om argument
uppifrån. vanligt förvaltningspolitisktEtt för uppdragetargument

behovet helhetssyn och samordning sektorerna förär av av att
exempelvis skapa näringslivsklimat.positivt nuvarandeDeett

sålunda ineffektivt utnyttjade.resurserna ses som
dockDet går inte monopolisera utvecklingspolitiken tillatt en

enskild politisk allanivå; politiska från stadsdelsnämndernivåer till
sysslar ellerEU med utveckling. Regionalise-sättett annat

ringen kan därför del europeiskti utvecklings-ettses som en
projekt.

Avslutningsvis vill jag beröra frågan demokra-något EU:som
tiska legitimitet och hur legitimeringsprocessen harJagut.ser
gjort utsnitt fundamentalajag aspekter detett tre trorsom
hela jag skulle och föri också kunnat hasig med implemen-tagit—

genomförandetering, beslut fårdet här bli någraav men-
exempel.

det gäller kompetens det viktigtNär uppmärksammaså är att
i princip harEU inte s.k. kompetens-kompetens, dvs.någonatt

makt besluta den kompetensen. Undantagen denäratt om egna
viktiga verksamhetenså EG-domstolen.i princip skallI EU:snog

kompetens mellanstatlig formnivå iavgöras överens-av
kommelser traktat Romfördraget, Maastrichtför-typenom av
draget, Amsterdamfördraget kommerMedlemsstaterna dessaietc.
förhandlingar till uppfattning och kompromissen gemensam om
hur tingens ordningen skall Belsutsregeln därvid enhällig-ärut.se
het Amsterdamfördraget dennaruckade regeläven om genom

föra s.k. flexibelin variabelintegration och geometri. inne-Detatt
bär medlemsstater längre detillåts övriga iänatt attgrupper av
integrationshänseende inom EU:s Huvudprincipen därförärram.

uppgifter skall legitimerasEU:s det nationella planetatt ytterst
och denvia nationella demokratin. mångaI sker det regel-stater
bundet formockså i särskilda folkomröstningar, andrai ärav stater
det parlamentet ställning frågan.i kanIngen regeringtarsom
emellertid självständigt besluta i saken. börVi underskattainte
denna aspekt utveckling och finnaEU:s nationella former förav
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blev medlem handlade detförankringsarbetet. Sverige iNär EU
ställning till all den kompetens för liksomi EUatt ett tasvepom

flera decennier hade kommitdess struktur under överenssom man
Förhandlingarna övergångsregler och undantag kanom sesom.

förpolitisk kompensation det intesättett attsom en man
kunnat påverka ansluta till.sigmåstemen

viktiga delen den nationella legitimeringen gällerandraDen av
konsensusbeslut och de börde initiativ Sverige i iDetEU.tarsom

sammanhanget del verksamheterinras EU:s ärattom en av
andra och tredje pelaren. inslagetmellanstatlig överstatligaDet-

koncentreras till den första pelaren och ofta fattas praktikeni
besluten enhällighet här.i även

synnerhetöverstatligheten, majoritetsbeslutjust i iDet är
rådet, nyckelproblemet frågan legitimeringen detiärsom om av

beslutsfattandetformella kan tyckas paradoxal:Situationeni EU.
Inflödet kompetens präglas mellanstatlighet medani termer av av
utflödet form beslutsfattande och direktiv ofta karaktärhari av av
överstatlighet. skall kunna legiti-denna asymmetriHur ges en

finnsallmänt förstås det olika legitimitetmitet. Ett är att sortssvar
och skulle detdygn saknadesEUatt ett ettrasa samman om
grundläggande stöd för verksamheten. Ofta pekar härman
effektivitetsvärden transnationell problemlösning ochi EU:s
leveransförmåga. begränsar synfältet frågantillMen omom

folkligaeller överstatlighetens förankring och dessEUzs rättare
demokratiska legitimitet blir annorlunda. detEtt ärsvaret attsvar
finns formlegitimering Europaparlamentet med all-ien av

för-europeiska parlamentsval. parlamentet skulleMen även om
medla folklig förankring dess roll helti EU-systemetären annor-
lunda fallet nationella parlament. dennai situationDetän är om

demokratiskt underskott brukar används.uttrycket Hursom
medlemsstater har beslutdei visströstatgör emot ettsomman
fattasändå majoritetsbeslut och skalldet ettgenom genom-men

specifiktföras hemmaplan det politiskaVem tar ansvaretmer
Medborgarna kan måhända bort denför intedetta rösta egna

eftersom för beslutetdet skälet den har verkatinteregeringen av
knappast åtkomlig den grundenoch kommissionen EU ärär

finnskonstruerat det egentlig politiskdärtill inte så någonatt
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råd och parlament redoopposition i står överatt tasom om
skulle Vilja välja bort den styrande regimen.européerna

kompliceras onekligen högSituationen utsträckningiEUattav
förhandlingsmaskineriväldigt däri mittEuropas mångaär ett

frågor kompromissas och informella fora ochiavgörs gränsöver-
skridande policynät. läge måhända drar ned mängdenI EUnärett
formella fördjupningsbeslut informellablir de vikti-processerna

balansmässigt. Liksom det sammanhangetnationellai utgörgare
här policyprocesserna allt viktigare demokratisk utmaningäven en
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docent, StockholmOla Wik/und,

från politiken i juridikensFlykten sekel
våraär juridiken lösadet skallsom-

samhällsproblem

svenska debatten förhållandet mellan demokratin ochDen om
har de kommit vitaliseras. skålåren Etträttsstaten årsenaste att

kanske överlåtelse skeddeden samband medsuveränitet iav som
Överlåtelsenmedlemskap Europeiska fickSveriges i tillunionen.

följd överordnad svensk lag-EU:s EG-rätten,rättssystem, åratt nu
stiftning. den EG-domstolenEnligt mäktiga Luxemburg skalli

till och med ha företräde framför svensk grundlag.EG-rätten
Medlemskapet har därmed skapat tryck det svenskai EU ett

diskussion förhållandetirättssystemet utmynnatsom en om
mellan makten och rätten.

EU-diskussionenParallellt med bredare debattpågår även en
demokratifrågor. Debatten utgångspunkt problemitarom som

har nedvittrande självständighetanknytning till nationalstatens i
internationaliserat eller globaliserat samhälle där politiska,ett

ekonomiska och med ingripande effekter förjuridiska beslut vår
nationalstat fattas långt ifrån den svenska riksdagen. diskute-Här

förhållandetbland mellan politiken och marknaden,annatras
och detindividen allmänna.

frågacentral båda dessa diskussioner vilken balansiEn är som
demokrati ochskall råda mellan och mellan politikrättsstat,

populär uppfattning stärkasjuridik. En måsteär rättsstatenatt
för-domstolarna tillåts spela roll. Detstörreattgenom en ropas
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fattningsdomstol Uppfattningenoch lagprövning. bottnar imer
ideal lagarna samhällsutvecklingenkanett att styra utan attom

beroende människornas godtycke. Människans godtyckevara av
begränsas lagar och dettaskall juridiska skapasprinciper. På visav

Rule lawrättstrygghet för medborgare och företag. not man.
begränsad består antalmening principerI rättsstaten etten av

offentlig makt skall under lagarna, straffAll ingetutövas utansom:
fram-lag, skall publiceras och relativt klara ochlagar varanya

åtsyftande, fattasrättsliga avgöranden skall enlighet med lagen, dei
förfarandefattas efter kontradiktoriskt och offentligtskall ett av

oavhängig och opartisk domstol, avgörandena skall motive-en vara
rade och offentliga.

förefaller klara, goda och universella. dePrinciperna i sig Men
kan aldrig universella eftersom de kan analys-inteimperativutgöra

ochoch utvärderas placeras institutionellai sittutan att mora-eras
moraliska förutsätt-liska sammanhang. vilka institutionella ochPå

försöker besvaravilar dessaningar rättsstatsprinciper När
oantastligafrågan problem och den klara bilden de prin-uppstår av

olika innebördblir otydlig. har helt enkeltciperna Principernamer
genomförandeolika statsskick och politiska kulturer.olikai Deras

derasskiftar från till naturlig konsekvens blirEn attstat stat.
skiftar frånrättfärdigandemoraliska och politiska betydelse också

land tillett ett annat.
och moraliskhar alltså viktig politiskRättsstatsargumentet en

framhåller national-dimension. polemisk debattartikel i DNI en
Söderstenekonomen imperativ tvåBo rättsstatens en avsom

faktorer för fungerandekrävs marknadsekonomi: En ärsom en
till grund för marknadsekonomin liggamåste systernatt ett av

respekt förförutsebarhet,rättssäkerhet, ordhållighet ochav av
sida.avtal och frånvaro korruption från de styrandesav av

Artikeln till socialdemokratinsgår mot tro attangrepp man
idka fördelningspolitikpolitiska beslut kan och därigenomgenom

begränsa marknadens spelrum. inte hur"Det går röstaatt om
inkomsterna skall fördelas", Södersten. Hans utgårargumentanser
från tilltro till domstolar tillämpning kanlagarstor atten genom av
försäkra förutsebarhet föroch ordhållighet", politikernaom
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han förtroende.saknar däremot helt juridik och mindreMer
således.politik

det verkligen juridik och mindre politik krävsMen är mer som
för komma tillrätta med demokratiproblem i europeiseratettatt

Ärglobaliserat samhälle det juridik och mindreoch politikmer
för skall komma tillrätta med arbetslöshet, eko-krävs attsom

Ärnomisk och det juridikensocial obalans och domstolarna .som
samhällsproblem Skall politiken juridifierasskall lösa våra

har redan skett. kan tala 1900-taletDetta Mannu om som
efterjuridikens och sekel. Under tiden andra världs-juristernas

kriget har juridiken stärkakommit ställning västvärlden.sin iatt
Framför allt kan förstärkning domstolarnas roll. Detse en av
började med domstolarnas politiska roll accentuerades kon-iatt

faktoroch grundlagar. viktig denstitutioner En annan var enorma
lagstiftning krävdes för bygga välfärdsstaten,mängd attsom upp

effektiv.och behövde tolkas och tillämpas för bli Dennaattsom
uppgift anförtroddes domstolar och andra myndigheter.

faktor fick befogen-Ytterligare domstolarna utökadeär atten
heter lagars förenlighet med överordnade grundlagar ochprövaatt
konstitutioner. utövades lagprövningen den mäktigaUSAI av

författningsdomstolar fördomstolen. inrättadesHögsta EuropaI
Ävenuppgiften. länder författningsdomstolar erhöll ord-utan en

för fåttning lagprövning. har lagprövningen ytterligareEuropaI
utbredning domstolar internationell Europadom-nivå.genom
stolen uppgiftStrasbourg har till slå brott dei att motner
mänskliga finnerrättigheterna och Luxemburg den mäktigai
EG-domstolen, känd för dynamiska lagtolkningsstil.sin Rätts-
principer skapade EG-domstolen har lett till rättshistoriaattav
skrivits svenska har grundEG-rättsligi Sverige. Den staten
dömts för fördragsbrottbetala skadestånd begångna denatt av

inflytanderiksdagen. Juridikens slutar emellertid vidsvenska inte
och fri lagtolkning.lagprövning

globala marknaden konstitueras och kom-Den ettstyrs av
nätverk Tolkning och tillämpning dessaplicerat rättsregler.av av

affärsjurister för-sker dagligen vid konsultation ochregler av
fattande komplicerade avtal företagsförvärv och investe-omav

sekund sker affärstransaktioner och avtalsförhand-Varjeringar.
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och tolkningsprinciper.juridiskalingar som genomsyras av normer
resulterat rättsområden bildats.Samhällsutvecklingen har i att nya

enlighet medområdena till de gamla i juri-De måste anpassasnya
kontinuerligt ochdiska Förändringenprinciper. pågårrättenav

tolkas. dyna-producerar ständigt regler måste Rätten ärsomnya
misk statisk.inte

från till har upphov tillutveckling gemenskap givitunionEGzs
rättsbildning direkt tillämplig medlems-överstatlig iärsomen

förenas beslutaoch med nationella regler. Förmåste attstaterna
finns juristbyråkratieroch administrera regelsystemen mäktiga

och ministerråd enligtEuropeiska kommissionunionens som,som
för frånständigt lobbyingamerikanskt juristerutsättsmönster, av

det Amsterdam-advokatbyråer. EU-perspektivet lärIstora nya
makt överförs till den redan mäktigafördraget resultera i att mer

expertbyråkratin. Till detta kan läggasjuristdominerade juristernas
lagstiftningsarbetet.särställning det nationellai

har den internationellaParallellt med denna rättenprocess
föromfattande privaträttsliga regelverk ochutvecklat systern

harrättigheter. nationellaskydd mänskliga Den rätten genom-av
internationalisering. Nationellagenomgripandegått systernen

överlappasöverlappas europeiska i sinrättssystem tur avsomav
homogen denhandelsregler. Rättsordningen längreglobala inteär

reglerpluralism leder tillheterogen och dynamisk. Rättensär att
problem.kan tillämpas rättsligatillhör olika system sammasom

för uttolkningblivit ytterligt komplicerad och kräverharRätten
specialistkompetens.hög juridisken

betydelsefull rollRättsvetenskapen spelar sammanhangeti en
komplicerade globaladetför strukturering och systematisering av

rättsvetenskap,rättsstoffet. särpräglat samspel mellanDet är ettur
denoch rättstillämpande domare juri-praktiserande jurister som

form.diska doktrinen sintar
globala marknadendagsläget och denadministreras iI styrs stor

och dess främsta uttolkare,utsträckning juridiken juristerna.av
jämförelse mäktigaste yrkes-därmed denJuristerna utgör utan

kunskapsteoretiskakategorin västvärlden, den mäktigastei gemen-
hävdas ekonomen,och vanligtvisskapen. intejuristen,Det är som

ekonomins förskepphar skäl från den globala Imutropa:attsom
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of the world. finns därför skäl kritiskt granskathe DetKing att
förutsättningarjuridikens närmare.

från den världen till den lilla världen. min två-ILåt storaoss
möjligheterna krönabarnsfamilj med hustru karriäreni är atten

begränsade. Juridikenyrkesutövning med kungakronamin ytterst
den globala ekonomin och samhällsutveck-må styragenomsyra

förvid tröskeln till hemmet det detlingen Jagär ärtrorstopp.men
och professionellapersonligasin integritetmånaatt somom egen

förhållandehar anlagt likgiltig attityd tillhustru i mittmin en
och juridikens anspråk. kan kanskearbete pretentiösa Ointresset

flyttaockså bero hon i i juri-Europatröttnat att runtatt
dikens och rättsvetenskapens namn.

flammade vidför emellertidIntresset EG-rätten oväntat upp
tillfälle. under den tid tjänstgjorde vid EG-dom-jagDetett var

Efter cocktailparty med EG-domstolensstolen Luxemburg.i ett
promenerade sakta hem hem Limpertsberg.domare ivårtmot

Till saken hör EG-domstolen nyligen den s.k. Kalanke-domeniatt
Tyskland. denslagit särbehandling kvinnorpositiv i Iner av

hustru plötsligtblåsiga novemberkvällen uttryckte min en upp-
riktig förvåning medlemsstaterna läggavågatöver ansvaret attatt

motsägelsefulla EG-för-tolka de milt uttryckt och reglerna ivaga
gubbar. litar helt enkeltdraget gamla konservativa Jaggängett

dom där gubbarna", löd hennes slutkläm.inte
kärnfulla blottlade käradetta både och eleganta minPå sätt

samhällsfilosofenvad ledande Habermas harhustru den Jürgen
rationalitetsproblem:karaktäriserat rättstillämpningens Hursom

förutsebarhetskall krav rättstillämpningens ochrättsstatens
och vidkoherens kunna förenas med kravet legitimitet rättvisa

tolkning motsägelsefullaoch rättsnormerav vaga
domstol grunda avgörandekräver sittRättsstaten måsteatt en

förgiltig rättsregel och rättslig motivering sittge en av-en
förrättsliga skäl ochgörande. sinDomaren måste argumentange

kläs språkdräktslutsats. argumentation iDomarens måste somen
framstår logisk följdavgörandetgör ettatt som en av samman-

framstårhängande och värderingsfritt detta visPåresonemang.
objektivt. domarensavgörandedomarens Kravet attsom

framståskall baseras juridiska skäl och slutsatsenmotivering
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logisk och värderingsfri aktualiserar flera centrala teoretiskasom
problem.

domaren tolkar rättsregel denne hållaNär sig inommåsteen
hur bestäms och det frånrättsligaMenrättens gränser. avgränsas

politik och moral frånskiljer juridiska icke-juridiska skälHur
Är verkligen rättslig distinkt förargumentation metod nåatten
korrekta och resultat skall den rättsligarättvisa Hur argumenta-

särskiljas fråntionen moralisk eller politisk all-argumentation i
mänhet. och föri sig besitter särskildDet juristerär att typen

kunskap rättsreglerna. besitter också speciell kunskapDeav om en
juridisk teknik upptäcka lakuner, lösa konflikter ochattom en

komma till tvetydighetermed i inteMenrätta rättssystemet. är
detta endast speciell kunskap argumentationsteknikeri Existe-en

verkligen korrekt rättslig lösning kan särskiljas från denrar en som
korrekta moraliska eller politiska lösningen juridisktettav pro-
blem

anförtrotts uppgiftenhar tolkaDomare vissa Menatt texter.
vad betyder dessa Vilket tolkningens objekt och före-texter är
mål identifierar det identifieratharHur Låt attantaoss

ifrån dessa verkligtKan utgåtexterna. att texter ett settnu
begränsar domarens tolkningsutrymme domarens tolkningHar

ettöverhuvudtaget objektiv Vad innebärnågon statustextenav
konstaterande tolkning eller falskärattom en sann

allmänna frågeställningar har förcentral betydelseDessa rätts-
tillämpningens legitimitet. inte innebär verkligOm texterna en
begränsning domarens tolkningsutrymme, vilken då grundenärav
för dessa tolkningars legitimitet rättfärdigar och motiverarHur

Ärdomare tolkningar lagtexter lagtolkningsina något änannatav
uppfinnande lagtolkning kan lik-Omrättsnormerett rent av nya

ställas med uppfinnande, skall denna uppgift fall anför-i så vara
trodd domare

Med dessa ifrågasättanden vill lawhävdajag inte attnu
politics, juridik politik. vill endast framhålla juridikensJagäratt
och rättstillämpningens teoretiska och dess närhet tillpremisser
moralen och politiken.

har framhållit juridikens och centrala ställningjuristernasJag
inflytandeoch samhällsutvecklingen. fram-harJagöver ävenstora
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teoretiska svagheter, dess kringskurna objektivi-hållit juridikens
beroendeförhållande till moralentetsanspråk och dess närhet och

juridikens svagheter också dess styrka.och politiken. DeMen är
förutsebar ochbristerna juridiken flexibel, iblandteoretiska gör

oförutsebar och denna egenskapformalistisk, ibland kreativ. Det är
anspråk neutralitet, objektivitet ochtillsammans med dess

den effektiv.korrekthet görsom
kraft inflytande samhälletjuridikens ochnormativa överstora

Folkrättens reglerhar lett till resultat.positivamånga staternasom
frekventa tolkningarhar institutionaliserats genom avsamvaro

föroch andra Skyddet mänskligadomstolar institutioner. rättig-
förstärkts. formulerat demokratiska kravheter har Folkrätten har

Juridiken godhar leva till. är väg ettatt attstaterna enasom upp
Juridiska bindningar hartidigare splittrat grimmaEuropa. satt

försök hävda nationella egenintressen.regeringars Enatt gemen-
för faktum. EG-dom-rättsordning medlemsstaterEU:s är ettsam

fria har till framväxten europeiskstolens lagtolkningsstil lett av en
politikerna misslyckats har juridiken lyckats.konstitution. Där

juridifieringen juridikensamhället endast positiv KanMen är av
brännande sociala och ekonomiska problemlösa de demokratiska,

införvästvärlden stårsom
juridiken blivit alltmerSamhällsutvecklingen har resulterat i att

och svårtillgänglig. den juridiskakomplicerad Detta gör rätt-att
betaldablir dyr. Vill enskild till domstol krävs högtvisan en

specialkunskaper. resul-juridiska ombud med avancerade Som ett
utveckladväxande juridiska professionen och högtdentat enav

formuleras tekniskträttslig kultur juridiska problem alltmer i
juridifieras och inordnaskomplicerade problemen i rätts-termer,

för enskilde. juridikens uttryck ochkategorier okända denärsom
för folkförändras därmed och det blir vanligtbetydelse svårare att

förstå innebörd. blir den juridiska ekono-dess rättvisanFör många
och begreppsligt främmande. Juridikenmiskt ouppnåelig tjänar

för folket.affärssamhället blir otillgängligdetta Men ärsätt men
uppgift affärssamhället eller,det verkligen juridikens tjänaatt om

vill, det globala kapitalets makt och administreraså en sam-man
ökade sociala ochhällsutveckling tenderar leda tillattsom

klyftorekonomiska
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del det juridifieradetveksam till samhälletjagFör äräregen om
lösa framtidens centrala demokratiska, sociala och ekono-ägnat att

miska problem. Enligt börmin läggasmening störreett ansvar
folkvalda politiker och deras agerande nationella,våra i Över-

statliga och globala politiska församlingar. Vad behöver är mer
politik, mindre. skälen till politikens centrala betydelseinte Ett av

demokratisk lagstiftning nödvändig för styrelseär äratt ettav
pluralistiskt samhälle undergår ständig social och ekonomisksom
omvandling. Endast demokratipolitisk kan tillräckligten vara

förkänslig resultaten denna omvandling, endast politiskav en
demokrati förkan tillräckligt lyhörd olika intressegruppersvara
och kulturers skilda intressen.

Vilken då den ideala balanspunkten mellan demokrati ochär
juridisk avhandling konstitutionellti Sverige Irättsstat en om

rättighetsskydd författaren efterkommer sidor fram till744 att
rättighetsskyddet skall domstolar. skall enligtDessagaranteras av
författaren möjliga oavhängighet frånåtnjuta de politiskastörsta

skall ha domstolar tolkar och tillämpar grund-Attorganen. som
lagens rättighetsregler kan alla Vad kaneniganog vara om.

bur tolkningsutrymme dessa domstolaroeniga är stortvara om
skall ha.

besvara denna frågor krävs blott-För juristertypatt attav
lägger politiska och moraliska värderingar. håller intevåra Det att

täckmantel försökamed juridiken kärnkraftsavveck-stoppasom
ling, eller hävdaSverige i skatt stöld.EMU Dennaäratt

varken juridikens eller politikens ändamål.strategi tjänar Den
svenska diskussionen demokrati och skulle vinnarättsstatom

och konstruktivt deltogjuristerna iöppet sättatt ett mer sam-
vad framförallthällsdebatten. politikernabör krävaMen är att

bakomslutar juridiken och försig ökat degömma tar ett ansvar
problem ligger deras bord.som
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försvaraförsök egenintressen tvåtyckaskan närDet attettsom
och pekarhär seminariumdenställer sigjurister typen avupp
följerdemokratiproblematikförståelse den avsomatt aven

detstudiergrundasbörEU-medlemskapet gemensammaav
ihärda.kommer Detdettakaraktär. Trotsrättssystemets att

förståelsenyckel tillkaraktär ärrättssystemets avengemensamma
underskottetdemokratiska inom EUbåde detdebattden rörsom

kannationellurholkning nivådemokratiskaoch den sesom
debatthärEU-medlemskapet. inteföljdtill Det ärär somenav

med-samtligadebatt idag ipågårisolerad Sverigei utan somen
Öst- ochkandiderande ilikaväl delemsstater i staternasom

spånningsfält mellanGrunden existensenCentraleuropa. är ettav
beslutsfattande,legislativtförformernasidanå gemensamtena

karaktär.sidan detoch andraå rättssystemetsgemensamma
harbeskrivittidigare harWiklundOlautvecklingdenGenom som

karaktärsdragtillföräraskommitgemenskapsrätten att som
Fördragstexten i sigkonstruktioner.vanligen federalai är tystser

ochgemenskapsrättenmellanfrågan relationendet gällernär om
tolkningmedlemsstaterna. Detden nationella i ärrätten avgenom

EG-domstolen principernaRomfördraget vid gemen-omsom
framförföreträdeovillkorligaeffekt ochdirektaskapsrättens

rättsregler utvecklats.nationellakonkurrerande
vari-för den tolkningsprocessutgångspunktenformellaDen

för gemenskapsrättensformuleratdomstolen principernagenom
lojali-grundläggandeåterfinns dels denikaraktärsdragspeciella

harmedlemsländernafördragsmålentetsplikten gentemot som
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och dels fördragstextenspåtagit sig i långt ifrån konkreta mål-
sättning allt fastare sammanslutning"en mellan de europeiskaom
folken". Härvid har principen gemenskapsrättens effektivitetom

förinstrument detta ultimära mål kommituppnåattsom att ges en
avgörande betydelse. kan diskutera ochMan huru-pro contra om
vida domstolen legitimainom sitt tolkningsutrymme elleragerat

emellertid idagDet blandoomtvistat jurister ochär statsvetare
beskriva domstolens verksamhet dessa frågori principiellaatt som

föruttryck "judicial policy making. detta sammanhang detI ärett
belysande studera kommentarer skrivna de domareäratt som av

deltog dessai avgöranden. typexempelEtt Pierre Pescatoreärsom
under lång tid dominerande domare EG-domstolen.i Isom var en

efterhand kommenterade han det banbrytande avgörandet i Van
Gend Loos-målet där principen direkta effektEG-rättensen om

följandesjösattes ...the judges had ideecertaine deunesätt:
l’Europe’ of their and that this ideas which has beenown,
decisive and based legal technicalities of thenot arguments on
matter".

kanVi vidare konstatera de principer utvecklats EG-att som av
domstolen har långtgåendevunnit i medlemsstaterna:en acceptans
Medlemsstaternas domstolar ställer tolkningsfrågorrutinmässigt
till EG-domstolen och tillämpar principen gemenskapsrättensom
direkta effekt och företräde framför konkurrerande nationell rätt.

heltDenna avgörande för gemenskapsrättens effekti-äracceptans
vitet. Motiven bakom denna har analyserats flertalacceptans ettav
forskare det tycks föreliggavisar antal samverkandeattsom ett
orsaker. den formella legitimitetenUtöver EG-domstolensi rätts-
liga förekomstenharargumentation övertygelse integra-av en om
tionsprocessens nödvändighet deinom nationella domarkårerna
spelat central betydelse. nationella domstolarnaDe har vidareen
kommit påverkas det kallade else-argumentet:så "or Omatt av
inte gemenskapsrättens federala karaktärsdrag accepterades skulle
integrationsprocessen bland JosefSom Weileräventyras. på-annat
pekat sannolikt de nationella domarnas fåfängautgör även en
faktor betydelse: tillämpaGenom principernaav att om gemen-
skapsrättens direkta effekt och företräde framför konkurrerande
nationell har alla nationella domstolar givits möjligheträtt atten
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konstitutionsdomstolar då de har legalitetsprövaattagera som
rättsregler ljuset har denationella i EG-rätten. Därigenomav

förhållandedomarnas relativa makt stärkts till denationella i natio-
politiska beslutsfattarna. detta förnella lockelseutgjortAtt en

förenskilda nationella domare kan hållas uteslutet. Samtidigtinte
emellertid förbehållithar medlemsstaterna tillsig rättytterstaen

Medlems-hävda konstitutionellasin suveränitet:attuppror genom
innehar kollektiv kompetens förändra kon-EU:sstaterna atten

fördragstituerande enlighet med nationella konstitutionella regleri
fråninblandning de sida.institutionernas Deutan gemensamma

emellertidsaknar motsvarandeinstitutionernagemensamma
förändrakompetens medlemsstaternas konstitutioner. Detatt

kanske tydligaste exemplet hävdande denna konstitutio-ett av
nella finner författningsdomstolensden tyskasuveränitet i
avgörande Brunnermålet där medlemsstaterna benäm-i 1993 ges

fördragens herrar". emellertidningen intetDetta är sätt ett
unikt finnertyskt ellerargumentationSammasynsätt. mer
mindre medlemsstater. svenskauttalat samtligai propositio-Den

inför författ-medlemskapet stycken den tyskaiåterger storanen
ningsdomstolens Brunnermålet. svenskaargumentation i Den

och effektenkonstitutionella bibehållssuveräniteten gemen-av
skapsrätten det nationella bygger enligt detinom rättssystemet
svenska den anslutningslag riksdagen antagit, intesynsättet
gemenskapsrättens inneboende specifika karaktärsdrag.

förstå de dag mellan det poli-spänningar i existerarFör att som
ochtiska beaktande parallelladet rättsliga deniEU måste ta ut-

vecklingen reglerna för den politiska beslutsprocessen inom EG.av
Romfördraget ramfördrag;har karaktären detettav anger
målsättningen, etablerar dessainstitutioner, institutionerger

fatta för bindande beslut formkompetens medlemsstaterna iatt av
direktiv förordningar och beslut. förutsätter såledesoch Det

Utvecklingenfrån de sida.aktivitet institutionernasgemensamma
nödvändig för fördragsmålensekundär gemenskapsrätt är attav

Romfördragets ikraftträdandeVidskall kunna uppnås. 1958 var
och hållet det mellanstatligalagstiftningsmakten helt minister-i

händer. flesta lagstiftningsbeslut skulle också ske medrådets De
ministerrådet, dvs. gemenskapen opererade härenhällighet i en
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Därmed kunde ocksåtraditionell mellanstatlig grund. principerna
accepterade från med-direkt effekt och företräde bli politisktom

hade total kontrolllemsstaternas sida. Medlemsstaterna över
beslutsprocessen enskild medlemsstat innehadeoch varje veto-en

förhållande Luxemburgskompro-underströksDettarätt. genom
med hänvisning till vitalamissen varigenom1966 vetorätten

frågor fördraget före-nationella etablerades däriintressen även
kvalificerad Gemenskapensskrev beslut med majoritet.om

"demokratiska ansikte, Europaparlamentet, hade under detta
funktiontidsskede endast begränsad rådgivande denien gemen-

lagstiftningsprocessen. under helasituationenDettasamma var
den tid konstitutionaliseringen gemenskapsrätten ägdesom av rum

effektEG-domstolen. gemenskapsrättens direktai Principerna om
företräde medlemsstatoch kunde dåvinna varje inne-acceptans

hade politisk kontroll utvecklingen gemenskapsrättsligaöveren av
följande för beslutsför-regler. därpå utvecklingen reglernaDen av

farandet gemenskapen känner säkert välinom ni igen.
den Europeiska enhetsakten lanserades projektetGenom 1987

förverkliga friaden marknaden. element dennainre iEttattom
utveckling de beslutskompetenseratt gemensamma somvar var

förstärktesrelaterade till marknadsintegrationen att ut-genom
för kvalificeradbeslut med ministerrådetmajoritet irymmet

utvidgades. Medlemsstaterna riskerade därmed betydligtiatt,
omfattning tidigare, bli bundna vid lag-större än gemensamma

stiftningsbeslut strid den nationella politiska viljan.i Däri-mot
fråntydliggjordes Gemenskapen skiljer tradi-sigattgenom en

tionell, internationell organisation grundvalsom opererar av
medlemsstaternas jämlikaprincipen suverånitet. Detom gemen-

förskapsrättsliga legislativa beslut fjärmades därmed försystemet
första reellt från den traditionella folkrättsligagången ramen.

inflytandeSamtidigt stärktes lagstiftnings-Europaparlamentets i
samarbetsförfaran-tillkomsten det kalladesåprocessen genom av

det mellan och ministerrådet områden där besluts-parlamentet
formen kvalificerad införts. Tanken med dettamajoritet iattvar

söka förlusten nationell demokratiskåterskapanågon mån av
legitimitet förenklat innebar dettanivå. Någotgemensam sam-
arbetsförfarande parlamentets ledamötermajoritetatt om en av
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lagstiftningsförslag krävdes enhällighet minister-isigmotsatte ett
lagstiftningsbeslut.för till ståndrådet ettatt

därefter fortsatt. Unions-harutveckling FörstDenna genom
kvalificeradför med majoritetområdet beslutfördraget där ytter-

stärktesinflytandeEuropaparlamentetsutvidgades ochligare
ministerrådet.sambeslutsförfarandet med Itillkomsten avgenom

inomdetta parlamentet givitsinnebärprincip vetorätt storaatt en
tilldelatsområden där de institutionernadelar de gemensammaav

bekräftas och förs i Vissalagstifta.kompetens Dennaatt process
Amsterdamfördraget.avseenden vidare genom

till-först efter Enhetsaktensemellertid detMin ärärpoäng att
direkta effekt ochgemenskapsrättenskomst principerna omsom

till Enhets-kontroversiell betydelse.får ochföreträde akut Fram
medlemsstat principhade iaktens tillkomst varjeså vetorätten

efter Enhets-legislativa beslutsprocessen.gäller dendet Förstnär
effektivabunden vid direktkunde blitillkomstaktens staten

vilja.politiska Därigenomgemenskapsrättsliga regler sinmot
demokra-starkarekring behovetförstärktes problematiken enav

legislativa beslutsprocessen.för dentisk legitimitet gemensamma
hur utvecklingenförstå detta in imåsteFör sättanärmareatt oss

förfungerar instrumentdet rättssystemet ettsomgemensammaav
gemenskapsrättensenlighet med principenintegration i spärr-om

verkan.
naturlig konsekvens principenkanprincipDenna avses som en

lagstiftningnationellföreträde: allgemenskapsrättens Då somom
skallgemenskapsrättentillämpliga bestämmelser istrid medistår
lag-nationelladet naturligträttstillämpningenåsidosättas i är att

lagstifta inomstzftande heller har kompetensinstitutioner inte att
regler.gemenskapsrättsligatillämpligadetområden där existerar

lagstiftningskompetensexklusivsåledesSpärrverkan innebär att en
potentiella kompetens,denetablerasgemenskapsnivå attgenom

för-grundläggandedeinstitutionerna givits ide gemensammasom
gemenskaps-form regleringaktualiseras idragstexterna, enav

lagstift-konkurrerande nationelltill dess kvarstårnivå. Fram en
iakttagandeunderfårdock enbartningskompetens, utövas avsom

fördragsmålensförpliktelsen lojalitetgrundläggandeden motom
den sekun-etablera denna principförverkligande. Genom att om
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dära gemenskapsrättens spärrverkan har såledesEG-domstolen
kunnat försäkra luckorsig regelsystemet.uppkommer iattom

Varje regel gemenskapsnivå medför såledesnyantagen en
deexpansion lag-institutionernas exklusivaav gemensamma

stiftningskompetens och motsvarande krympning mot-en av
svarande konkurrerande lagstiftningskompetens nationell nivå.
Utvecklingen gemenskapsrätten innebär fort-således sigiav en
löpande begränsning de nationella parlamentens lagstiftnings-av
kompetens.

De kompetensinstitutionernasgemensamma att anta gemen-
skapsrättsliga har begränsningsin omfånget deniytterstanormer av
potentiella normgivningskompetens de tilldelatssom genom
medlemsstaternas överenskommelseri de grundläggande fördrags-

fördå dessa observationer fråganOm påövertexterna. om
demokratisk legitimitet för gemenskapsrätten den första fråganrör

den demokratiska förlegitimiteten EG-rättens speci-stöter
fika karaktärsdrag. direkta effekt, dess företrädeDess framför all
nationell och dess spärrverkan principer utvecklatsrätt är som av

tolkningEG-domstolen fördragstexten. Dessa principergenom av
fördragsfästa och de har etablerats judiciell,är genom en en

politisk, beslutsprocess. har dockPrinciperna med-accepterats av
ifråga denlemsstaterna dagliga tillämpningen gemenskaps-om av

tycks dock medlemsstatersamtliga förbehållaYtterst sigrätten. en
fördragenstill herrar. sådantAvenrätt ettsom omuppror uppror

utifrån nationella konstitutionellakan legitimeras regler detär
med och politiskaemellertid förknippat ekonomiska kostnader

medlemsstatKostnaderna förkan preciseras. brytaen attsom
grundläggande principergemenskapens emellertidärmot sanno-

formDärmedhögt. etableraslikt mycket terror-ytterst en av
medlemsstaterna och debalans mellan institutio-gemensamma

nerna.
Inom för lojal tillämpning gemenskapsrättsligadetramen en av

återfinns den tydligaste legitimitetsproblematiken. Dennasystemet
följer den breddningensuccessiva deav av gemensamma
institutionernas regleringskompetens.exklusiva dennaGenom
utveckling sker fortlöpande krympning nationella parla-deen av

kompetens reglera samhället. Dennasuveräntmentens att ut-
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veckling har dock skett effektiva demokratiska strukturerutan att
etablerats problem, populärt refereratnivå. tillDettagemensam

gemenskapens demokratiska underskott finnakan i principsom
lösning utveckling längs olika förstasin två Denvägar:genom en

leder federalistisk struktur och innefattar inrättandetvägen mot en
tvåkammarstruktur där Europaparlamentet isätts centrumav en

för den demokratiska legitimationen den lagstift-av gemensamma
ningsmakten. Gemenskapens exekutiv, kommissionen, skulle i en
sådan struktur tillsättas fulltParlamentet och ansvarigtutav vara
inför detta. mellanstatliga ministerrådets roll skulle bli denDet av

överhus. detta väljer stärka Europaparlamen-Om sättett att
innebär det otvetydigt federaltposition språngtets ett mot ett

och medlemsstaternas kontroll integrations-Västeuropa över
utveckling skulle därigenom försvagas.processens

frånandra den demokratiska legitimitetenDen utgårvägen att
för gemenskapen grunden frånhärrör de nationella parlamenten.i

vandring längs denna andra skulle innebära den demo-En väg att
förankringenkratiska stärks länken mellan de nationellaattgenom

parlamenten och beslutsprocessen ministerrådet förstärks ochi
präglas total genomskinlighet. Mandaten för de nationellaav

agerande ministerrådet skulle förankrasregeringarnas inom tyd-
ligare debattnationell och beslut de nationellanivå igenom
parlamenten. Ansvarsutkrävandet skulle därmed kunna ske
nationell och de nationella parlamentens stärkas.nivå position

skulle kunna föraDärigenom ned den politiska debatten till de
nationell till vilka medborgarna har etable-institutioner nivå en

rad anknytning. utveckling längs denna andra skulleEn väg
emellertid sannolikt innebära Europaparlamentets för-positionatt
svagades. för förstärkningstarkt de nationellaEtt argument en av
parlamentens roll detta sannolikt kan stärka medborgarnasär att
delaktighet den beslutsprocessen.i gemensamma

aktualiseras grundläggande spänningsförhållande iHär ett
överbryggas: fungerandeintegrationsprocessen måste Ensom

demokrati kräver medborgarnas delaktighet, förut-delaktighet
överskådlighet och överskådlighet kräver sannoliktsätter över-

blickbara geografiska enheter. försöker etablera demokratiOm
parlamentarism geografiska enheter riskerarinom storagenom
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den politiskaavståndet mellan den enskilde medborgaren och
beslutsprocessen alltför Proportionellt till enhetensbliatt stort.

meningsfull.storlek den enskilda allt mindresig röstenter
dag mellan denbakgrund den obalans i existerarMot av som

EG-dom-judiciellt drivna rättsliga integration genererats avsom
beslutsfattandeför legislativtstolen och ogenomskinligt systernett

förhindrainför vägval. Vinivå måstestår attettgemensam
där den nationellaleder tillintegrationsprocessen situationoss en

följd alltbetydelse ifrågasätts tillpolitiska beslutsprocessens attav
fler regleringskompetenser förs nivåupp en gemensam sam-

återskapastidigt den demokratiska legitimiteten intesom
emellertid ytterligt tveksamt starkarenivå. Det är omgemensam
innefattande Europaparlament,federala karaktärsdrag, starkareett

lösning detta problem.är en
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fpHelena Bargholtz, riksdagsledamot

Efter andra världskrigets slut samarbeteinsåg invånareEuropas att
och beroende förhindrar tankenömsesidigt krig. centrala iDen
EU-samarbetet fortfarande hur utveckling fred, fri-gäller moten
het, demokrati, ekonomisk utveckling och god miljö kan säkrasen
för Därför tillFolkpartiet starktinvånare. positivaEuropas EU.är

frågan för Folkpartiet hur medlemsländernaviktigasteDen är
tillsammans kan stödja fredlig och demokratisk utveckling deien

därförländer tidigare lidit kommunistiskt Det ärstyre.som av
högst dagord-utvidgningen måste stå EU:sösterutsom upp

ning.
be-Trots Folkpartiet starkt bejakar samarbetet inomså EUatt

tyder det förhåller helt okritiska till det arbeteinte att oss som
finns mycket kan bli bättre. delunionen.pågår inom Det Ensom

frågor kring, miljöfrågor.bör det samarbetas till exempelmer som
frågorandra frågor bör politiken förändras radikalt. delI I ären

effektivt fattadet varken relevant eller beslut EU-nivå. Deatt
flesta sådana frågor härrör den jordbrukspoli-gemensammaur

ifrågasätter kraftigt jord-tiken. beslut till exempelVi att som
gubbarnas storlek behandlas överstatligska vissanivå. Ien
frågor finns det ha politik, tillingen poäng att en gemensam som

turismfrågor. helt fattaexempel enkeltVi EU måsteattmenar
beslut frågor plats. Folkpartiet endastEUrätt rätt attom anser

frågorska där de lokala, regionala eller nationellasigägna
räcker till. finns också globala frågor därnivåerna inte Det EU-
tillräcklig.intenivån är
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ska fungera bör kallad kompetenskatalogFör EU såatt en upp-
subsidiaritets-Med detta närhetsprincipEU:srättas. attmenas

får gälla fulltbör gälla. närhetsprincipen ochprincipen Om ut om
effektiv.de överstatliga frågorna definieras beslutblir unionen Inga

framtidenska onödan fattas överstatlig bör det docki nivå. Ien
fortfarande finnas för mellanstatligt samarbete förettutrymme
frågor där medlemsland har specifika ändåsärintressen ärett men

Övrigaberoende samarbete med medlemsländer.övrigaettav
beslut och fatta.ska nationerna regionerna

viktigt komma ihåg utökat samarbete inomDet är att att ett
till ökad regionalisering. ökat regionaltinte står EttEU motsats

fram och hos befolk-hos lokala partierväxerengagemang som
motkraftvälbehövd till den ökade överstatligheten.ningen är en

fördelarväsentliga kunna överstatlighetens ochDet är när-att se
hetsprincipens möjligheter. ökas medborgarnas för-Därigenom
troende för samarbetet och demokratin ochinom insynenEU
stärks.

synnerligen väsentligt öppenhet präglar unionen.Det är att en
förmedlemsländerna ska förtroendeinvånarna iFör EUatt ett

närhet, öppenhet och mångfald grundprincipermåste ansvar, vara
för all maktutövning. öppenhet innebärKravet måsteEUatt

offentlighetsprincip.tillämpa innebär till exempelDetta näratten
ministerråd sammanträder lagstiftare ska debatterna ochEU:s som

offentliga.besluten vara
folkvalda EU-parlamentet viktigai vadDe ärrepresentanterna

upprätthållandet demokratin folkligagäller och den förank-av
Därför bör parlamentet ökad makt och likställas medringen. en

lagstiftningsfrågor. siktministerrådet båda böri De organen
delar tvåkammarparlament.kunna itvå ettses som

finns klarsynthetviss det gäller behovetInom EU nären av
reformer. Amsterdamfördraget har blandMaastrichtfördraget och

syftat förtill förbereda utvidgningen. Tyvärr harunionenannat att
förländerna lyckats radikalainte kring unionsteg en somenas mer

olikabättre rustad för bemöta framtidens utmaningar.står att
Amsterdamfördraget egentligen långtgåendeinnebär inte några

fördraget litetinstitutionella reformer. Däremot är vägett steg
Amsterdamfördraget unionsmed-EU.öppetmot ett mer ger
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och dem bosatta eller har medlems-borgarna sitt isäteärsom en
del parlamentets, ministerrådets och kommissio-rättstat att ta av

framsteg.handlingar. viktigt det räcker inte.Det Menär ettnens
fortsättningen aktivt pådrivandei i minister-Sverige måste vara

offentlighetsprincipenrådet för de tillämpningsregler göratt som
användbar tillgodoser medborgarnas kravpraktiskt större

föröppenhet och arbete. bör verka be-insyn i SverigeEU:s att
meddelarfrihet för anställdastämmelser inom institu-EU:som

och införs.tioner organ

65

SOU1998:1455





vi läraVad har att -

lära utoch

Kal/ff, ordförande regionkommitté,Roger vice i EU:s Kalmar

Regionkommitténs roll i EU

Regionkommitténs roll kan belysas utifrån olika aspekter ochi EU
här utifrånvill dels den övergripandejag principennämna tre; om

subsidiaritet, dels utifrån inflytandedet Regionkommitténs yttran-
förden har kommissionens ställningstaganden Regionkom-samt

Öst-roll stödja och stärka ansökarländerna ochmitténs i iatt
Centraleuropa.

Regionkommittén och den etable-institutionEU:sär yngsta
rades Maastrichtfördraget förstanovemberi Dess1993.genom
plenarsession hölls Regionkommitténi unionens1994. ärmars
lösning stärka den lokala och regionala nivån isträvan att
globaliseringens där fler och flertidevarv, människor känner att
besluten långt från dem själva.tas

Subsidiaritetsprincipen

Regionkommittén också betyder förvisar regionerna någotatt
viktigt finnsde myndigheter med-DetEU. är närmastatt som

företrädareborgarna, dvs. borgmästare, kommunala och regionala
framföram.fl. möjlighet synpunkter de beslutatt somges

och för samhällen. Regionkom-påverkar dem utvecklingen deras
eftersomdärför subsidiaritetsprincipens väktaremittén är en

denna den lokala och regionala möjlighetprincip nivån attger en
effektivt. stärktesdär det principDennaär mestagera genom
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Amsterdamfördraget och kommer förhoppningsvis att genomsyra
framtiden.hela beslutsprocess iEU:s

Regionkommitténs yttranden

främsta uppgift lokalaRegionkommitténs till den ochär att attse
regionala tillgodoses Europeiskanivåns inom unionen.intressen

försker delvis ledamöterna kommittén samlasiDet att attgenom
fram fördiskutera och besluta yttrandesig angåen-ett gemensamt

förslag från detta mobiliserasde kommissionen. stödPå sätt
den lokala och regionala medlemsstaterna. dessanivån i I yttran-

förslagden till kommissionen kommer Regionkommittén med
detaljerade synpunkter olika principielltbåde riktlinjer och imer

frågorviktiga för den lokala och regionala exempelnivån. Ett är
yttrandetRegionkommitténs yttranden Agenda där2000, omom

framtiden för strukturfonder kanske detEU:s svåraste yttran-var
de Regionkommittén behandlat, därnågonsin rapportörerna,men

och tysk, bra lyckadesspanjor sättett yttran-etten en enas om
och de fattigare tillgodo-de där både de rika regionernas intressen

sags.

Utvidgningen

Slutligen ord den samverkansgrupp inom Region-några om
leds främsta syftekommittén, mig. Dess är att engagerasom av

ansökarlän-och stödja de lokala och regionala myndigheterna i
derna, dvs. länder förstaländer totalt, i omgång:11 men sex en
Tjeckien, Polen, Estland, Slovenien och Cypern. DettaUngern,

sker för skapa bättre förståelse för de möjligheterarbete ettatt en
försökerEU-medlemskap också skapaDenna bättreger. grupp en

Öst-dialog mellan Regionkommittén och de och Centraleurope-
för utbytaiska politiker den lokala och regionala nivån att

erfarenheter från förberedelserna inför EU-medlemskapet.
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Pernilla ledamot v DemokratiutredningenZethraeus, av

Diskussionen politiska och kändespartier passivisering väldigtom
finnasaktuellt tycker verkar antiklimax helajag. Det i EU-ett

frågan undersökningjust publicerades alldeles innanEnnu. som
valet Visade EMU-frågan stod väldigt långt ned dagord-att

frågorbland de medborgarna tycke viktiganingen attsom var
diskutera valrörelsen. skolfrågor,Vad viktigt syssel-i som var var

Välfärdsfrågor och sjukvård detsättning, inte EMU-men var
frågan. kom långtDen ner.

folkliga förbara det stödet harDet inte varitär svagtsom en
diskussion de här frågorna också delar det politiskautan storaav av
etablissemanget presenterade slags och se-linjenågon ivänta
EMU-frågan. har Amsterdamfördraget,attityd präglatSamma som
det egentligen aldrig fördes diskussion liksomnågon om
Schengen-avtalet. ordförandeskapetsvenska nämndes härDet t.ex.

förmiddagen icke-debatterna här ochi Sverigesom en av samma
sak har EMU-fråganpräglat kringprincipernasamt ett gemensamt
utrikespolitiskt och försvarspolitiskt samarbete viktiga hörnste--

det framtidai bygget helt enkelt.StaterEuropas Förentaettnar av
Uppenbart särskilt ochmänniskor intresserade kanskeinteså är

frambesvikna medlemskapet ledde till de förväntningarinteatt
förändringarhade det gällde jordbruksområdet,närman

djurskyddsområdet och andra områden, också politiker,attmen
faktiskt förabeslutsfattare och media ointresseradeär att utav

dessa knäckfrågor till debatt media och debatti till rejäl iäven
riksdag och andra beslutsorganSveriges i i Sverige.
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tycker vadjag, EU-politikernamångaDet svårtär att se, av
faktiskt regionkommittéförespråkarevill. har här iNu en
panelen och då det bra regionkommitténär att att tapassa upp

försöktexempel. har del regionkommit-just Jagett att tasom av
skrifter och försökt medoch komma samtaliténs rapporter att

flera ledamöterna regionkommittén. fullkomligti Det är enav
förförsamling och har lyckatsmig jag inte än attannatanonym se

del delbetänkanden och har åsikteripetar attman om upp-man en
förenklashandlingslagen skulle behöva och liknande, vad villmen

regionkommittén skavilka tycker Sveriges insatser iattman, man
hur frågorna kontra överstatlig-regionernaser omvara man

framtida roll.heten, utvidgning och parlamentets DetEU:s ärom
frågor föras Kommunaktuellt ochborde till debatt iisom upp

den svenska allmänheten ocksåsvenska tidningar, tillut men
naturligtvis till kommittén sådan.som

demokratiskfolklig och legiti-överstatlig saknarEU som arena
identifikation;byggerlegitimitetmitet. Jag tror som enen

denspråklig och kulturell samhörighet, och där jag atttror europe-
för skabetyder,iska dömd misslyckas.nivån Detär attatt att

folkliga inflytan-kunna lösa de här frågorna med detgemensamma
starkdebatt ochdet krävs, behövs det stark positionså ensom en

folklig debattför de nationella också stärktparlamenten men en
riksdagden nationella EU-nämnden måstenivån. i Sveriges ges en

vidmöjlighet ministrarstärkt binda vissmåste attstatus, enges en
ministerhandlingslinje och också redovisning hur ienen av

ministerrådet har agerat.
stärkt ställningFacknämnderna riksdagSverigesi måste ges en

jordbruksut-förslag behandlasjordbrukspolitiska iså att t.ex.
ochmediaförs svenskaskottet de till SvenskaEU-nivå.innan upp

förahapolitiker helt ambitionmåste sätt att utett annat en
frågor folket frågortill debatt till det svenska och fördrags-om
ändringar underställas svenska folketsrutinmässigt viljamåste i

folkomröstningar, folketolika där svenska EMU-frågan.avgör
frågan Amstedamfördraget borde haOckså där.avgjortsom

grundproblem själva konstruktionen riktigtEU:s inte gårår att
ihop med demokrati och därförbegreppet jag behövertror att
kompensera det demokratiska underskottet förstärka deattgenom
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har demokratisk legitimitet och detfaktiskt iär nu-arenor som en
förstärka mellan-nationella parlamenten.läget de Genom EU:satt

åstadkomma bättre lös-statliga karaktär kanjagså atttror man
miljöfrågorfrågor,hårningar den så röstastypen att t.ex.avav

beslutriksdag de tilligenom innan i Minister-i Sveriges tas upp
olika internationellarådet, också arbetar iatt typer avmen man

internationella konventioner och liknande.nätverk för skapaatt
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Därför anordnar offentliga semi-
landet.narier irunt om

Till bjuder fors-seminarierna in
kare och idédebattörer bidra medatt

kunskap och värderingar kringsin sina
de frågor tycker värdefullaär att sam-
tala kring.

Varje dokumenterasseminarium i
form skrift.av en

W-
.

iov.se
adressen till Demokratiutredningensär

webbplats. finns möjlighetHär föraatt
fri debatt kring demokratin demo-en -

kratitorget för alla.är öppet
antal krönikörer kommerEtt att

kommentera demokratiproblem och
andra demokratidebatter.

kan också informeraHär Du dig
föraoch dialog kring utredningen.om

Direktiv fulltext, arbetsplan ochi
utredningens protokoll dokumentärDokrauutredn1ngenkommer kan hämta hem.man

fortlöpande under arbetets informerar också fortlöpan-gång Häratt
publicera skriftserie med de aktuella skrifter och seminarier.essäer,en om
debattartiklar, seminarieinlägg och kan dessutom del debatt-Man ta av
forskarantologier. inlägg vid beställaseminarier samt

omfattandeDen demokratiforsk- utredningens skrifter.
bedrivs vidning Länkar finns delartill andravåra universitet nätetsom av

och högskolor ställs detta till för- där demokratiüågor dryftas olikavis
fogande för alla intresseradeär satt.som av
demokmtifrågor.

Information titlar, utgivnings-om
dag, finns utredningenspriser m.m. V1 frågor och lämnargärnasvararwebbplats.

ytterligare information utredning-om
arbete. Adress och telefonnummerens

till utredningens kansli finns nästai tredningensi sti-uppgifter sida.är att
mulera det offentliga samtalet.
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Den parlamentariskt Demokratiutredningensammansatta
analyserar den svenska folkstyrelsens förutsättningar

2000-talet.inför Det isker ljuset b|.a. globaliseringen,av
EU-medlemskapet, förändringarna i medielandskapet, den

IT-tekniken, förnyelsearbetet offentliginom förvaltningnya
folkrörelsernasoch förändringar. Vid sekelskiftet ska

utredningen sammanvägd analys ipresentera ett slut-en
betänkande.

Utredningen vill redan arbetetsunder gång bidra till
fördjupa demokratidebattenatt genom

offentliga seminarier landetirunt- om
webbplatsen wvvw.demokratitorget.gov.se med fria0
debatter och möjligheter informera ochatt sig om
föra dialog kring Demokratiutredningen

skriftserie med debattartiklar,essäer, seminarie-- en
forskarantologier.inlägg och

Den politiska makten de mäktiga har måhändaöver
på gångminskat har makten över demen samma

vanmäktiga ökat.
Jurlsterna utgör den jämförelse mäktigasteutan

yrkeskategorin västvärlden, mäktigastei den kunskaps-
teoretiska gemenskapen. Det juristen,är och inte som
vanligtws hävdas ekonomen, frånhar skäl denattsom

ekonomins förskeppglobala "Im the King ofutropa:
the world".

Den svenska diskussionen demokrati rätts-ochom
påskulle vinna påiuristema öppet ochstat att ett mer

konstruktivt sätt deltog samhällsdebatten.i Men vad
framförallt bör kräva är politikerna slutar gömma sigatt
bakom juridiken och ökat deför problemtar ett ansvar

påligger deras bord.som
Regeringen frågorhar för deett stort attansvar som
behandlas iska EU lyfts till politisk diskussion i ettupp

dåskede påverkadet fortfarande är möjligt dem.att
åtta frånMed inlägg politiker och forskare vill Demo-

kratiutredningen minska tystnaden det svenskaom
EU-medlemskapets demokratiska möjligheter.
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