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Förord

Demokratiutredningen har till uppgift analysera den svenskaatt
folkstyrelsen inför 2000-talet. led dettaSom i arbete inbjuderett
utredningen regelbundet till offentliga seminarier landet.iruntom

första höllsDet den Eskilstuna.i Syftet17 1998 lyftamars attvar
fram konkurrerandenågra principiella föreställningar demokra-om
tins räckvidd och Sekretariatet hade bett ledandegränser. några
forskare och idédebattörer bidra med kunskapsin och sina vär-att
deringar kring denna grundfråga. Efter några inledande presenta-
tioner kom diskussionen problematiseras ytterligare bl.a.att av
feministiska, etiska, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

utredningensDet förhoppning publiceringenär dessaatt av
inlägg skall berika det offentliga samtalet demokrati. Kom-om
mitténs ledamöter har ställninginte tagit till inläggen varjeutan
medverkande själv för bidrag.sittansvarar

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Inledning

ordförande i DemokratiutredningenBengt Göransson,

inför 2000-talet detUtredningen folkstyret i Sverige lydersåom -
fullständiga Demokratiutredningen till förstanamnet vars

kan hälsa välkomna. utredningseminarium jag Det ärer en varsnu
från andraarbetsuppgifter skiljer sig utredningarnågot ägnatsom

demokratifrågornauppmärksamhet under de tio-tolvsenaste
och förutsatts kunna välja andra arbetsformer. Skälenden haråren

härtill flera.är
aktuella, dessvärreDemokratifrågorna oftast i negativtär ett

hotad,perspektiv. Demokratin de intemånga,är rentavanser om
förlorad. Demokratin räckerden redan för det modernainteanser

för effektivitetensamhällets krav, andra, vilka likaär ettmenar
centralt värde medborgerlig delaktighet och medborgerligtsom

krisansvarstagande. Demokratins summeradeinne, Dagensär
ÖrebroNyheters intryck Demokratidagarnasina i ireporter av

januari.
Samtidigt politiskt intresserad och engagerad glädsjagsom som

det demokratifrågornaallmänna intresseöver ägnasstora som
känner för framjag så många sitt intresse iöver att notera attoro
modstulenhetens perspektiv. del angelägenjagFör är attegen mera
diskutera möjligheter dess omöjligheter ochdemokratins tyckerän

ha fog för det, söker dra slutsatser detmig jag jagnärgöraatt av
kunnat framförallt 1990-talet. har bedömtsunder vadDåse som

marknadsekonomiska filosofiertidsenliga, grundadevara sam-
hällsmodeller undan del traditionella demokratiska arbets-trängt en
former och strukturer. vi tittar facit, och detta gälleriMen när nu

alla demokratiska länder,inte bara kan konstateraSverige viutan
de snabba beslutende kraftfulla åtgärderna och regel-nästanatt

kraftfullhetenändrats efter kort tid och har emellanåtmässigt av
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INLEDNING

bara ryckighetåterstått vid sida den klassiska demokratiskaen vars
trögheten förefaller gediget viljestark och beslutsam.närmast

Fördenskull blir lite plågadjag många dem har poli-när av som
tiska uppdrag reflexmässigt beklagar sin bristnärmast möjlig-
heter och inflytande och medeltida flagellanternästan utsättersom

försig omvärldens begabbelse för sina tillkortakommanden. detAtt
blivit här till mycketjag del beror bristen demo-tror stor
kratisk teoribildning. å sidanOm analysnärmareman utanena
inmutar delar samhällslivet politiska arbetsområdenstora av som
det alldeles självklart stadsdelsnämnd i Stockholm skallatt en se

uppgift hjälpasin medborgarna reklamera trasigaattsom att
tVättmaSIçinerP, andra sidanå begränsar det politiska uppdraget till

företräda skattebetalarintresset, inte det vidare och djupareatt
medborgarintresset, försig risken för tillkorta-utsätter man
kommanden.

demokratiutredningenFör därför huvuduppgift sökaär en att
skapa bättre bas för den demokratiska teoribildningen. Stats-en
ministern beskrevGöran i det talPersson där han tillkännagav
utredningen den skulle arbeta gigantisk studiecirkel. Låtatt som en

detta yttrande saknadeinte retorisk prägel, ävenattvara reto-men
riken har pris. harVi i utredningen tagit uppgiften allvar ochett
inbjuder medborgarna deltainte i studiecirkelvår bildaatt utan att
sina studiecirklar i demokrati. Varje ambition frånämnetegna ut-
redningens sida slags studieförbund för demo-att ett statensvara
kratiska studier förkastlig, och demokratin blir bara möjligvore om
enskilda medborgare och personligt för den.tar ett eget ansvar
Politikern kan bara legitimeras medborgarens förtroendeman,som
aldrig hans valde sheriff.som

Utredningen skall samlat söka bedöma deutöver mångaatt ut-
redningar med anknytning till demokratifrågorna genomförtssom
under ocksåår särskilt diskutera internationaliseringensenare av
demokratin och samspelet mellan ekonomi och demokrati. Vi skall
studera och denSverige Europeiska unionen, kommunika-nya
tionsmönster, informationsteknik och det medialandskapet.ny nya
Vi skall slutligen också särskild uppmärksamhet föränd-ägna
ringarna offentligi sektor och folkrörelsernas utveckling.



INLEDNING

vi samla underlagDet för den omfattandegör studie-attgenom
verksamheten. kommerVi ordna seminarier detta,att utsom ge
både korta, koncentrerade debattskrifter och omfattande anto-mer
logier. Utredningen författningsutredningingen har läggaär attsom
konkreta förslag ifråga valdagar och former för allmänna val.om
Vårt samlade utredningsresultat hoppas jag kommer kunnaatt ses

riktigt gediget demokratibibliotek, där besökaren självettsom
väljer både böcker och läsart. hoppats ellerDe möjligensom oroat

försig utredningen skulle söka fram till förnå de politiskaatt en
riksdagspartierna demokratisyn kommer bli be-gemensam att
svikna. stället jag kommervi kunna redovisaI antaltror att att ett
skilda demokratisyner, förhoppningsvis dock inte låter sigsom
partipolitiskt definieras alldeles enkelt. viktig uppgiftEn i varje
demokratiskt samtal till frågorsvåra får ochår svåra,att attse vara

debatti komplicera frågeställning heltnågotär änatt en en annat att
blockera den.

det förstaDagens seminarium i och dess syfteserie,är ären att
införa antal tankar och analyser kan både bidra till denett som
fruktbara komplikationen och till den utvecklande teoribildningen.





Demokratins vidd

Bo Rothstein, professor, Göteborg

rådaVar bör demokrati

vilka områden bör låtaFrågan inom demokratiska beslutom som
råda har från statsvetenskapligt perspektiv aspekter,tvåett en

och empirisk. frågan handlar vadnormativ normativaDenen om
bör medan den empiriska vad kangöra, Inteär göra.staten staten
vad välfärdspolitikensminst gäller utsträckning detta centralär en

problematik, delardvs. hur medborgarnas liv bör före-stora av vara
mål för offentliga åtgärder, och hur mycket livetdet mänskligaav
kan dvs. kända och fungerandehar vi administrativastyras, system
för kunna påverka. samhällsvetare försöker mörkaMånga tyvärratt
iden diskussionen de värdennormativa antingenatt tagenom som
de från självklara, eller dölja dem bakom allskönsutgår som
teknikaliteter. emellertid god ordning eftersom detinteDet är en

den problematiskainte undan frågangår smita normativa näratt
diskuterar den norske Johandessa ting. Som P.statsvetarenman

detOlsen hävdat och förblir central uppgift förär statsveten-en
skapen klargjøre hvilke idealer, verdier och børintresseratt som

offentlig virksomhet.ivaretas gjennom
likhet med de flesta, detLåt mig jag, isägagenast att attanser

vetenskapligt ståndpunkterinte går visa vissa normativa ärattatt
korrekta, betydelsen andra. Vad deti sanningen,närmare änmer

handlar stället långt möjligt, utifrån grund-såi vissaär attom som

till huvuddel hämtad från Rothstein: Vad börDenna sin Boärtext staten
välfärdsstatens moraliska och politiska logik SNS Förlag 1994.Om Förgöra:

referenser och källor hänvisas till denna.
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DEMOKRATINS VIDD

läggande principer vilka det förhoppningsvis kan finnasom en om-
fattande enighet, finna goda för vissa ståndpunkterargument att
följer logiskt dessa grundprinciper. eftersträvadeDen intellek-
tuella disciplinen denna diskussioni handlar dennagöraattom

bådeargumentering, vad gäller grund- och följdprinciperna, så
logiskt klar och därmed lättåtkomligöppen, så möjligt försom

potentiella kritiker. vetenskapliga ligger detDet i logiska förhåll-
ningsättet och i denna diskussion, inteatt argumentera ta argument

möjligheteni till bevisföring. betyder dennaDet i normativaatt
diskurs påpekat,Jörgen underordnarHermanssonstatsvetarensom

det vetenskapliga ideal undergår benämningenoss som argumentets
primat", dvs. förbinder lyssna och övervägaatt attoss argu-

och anföra rationella skäl för våra logiskKravetment egna.
konsistens, rationalitet och diskussion, dvs. den vetenskapligaöppen
disputationens metod, för vilka ståndpunktersätter gränser som
kan framföra vill fortsätta legitim del dennaom vara en av
diskussion.

Två extrema positioner

kan den aktuellai diskussionenMan urskilja två extrernpositioner i
denna diskussion. kanvi kalla förDen den minimalistiska,ena, som
hävdar demokratiska beslut enbart bör omfatta sådant kanatt som
betecknas kollektiva nyttigheter. kollektivaBegreppetsom
nyttigheter har teknisk definition, nämligen det nyttig-ären att
heter där kan uteslutavi inte de inte villiga individuelltär attsom
betala för konsumtion denna nyttighet. Klassiska exempel för-ärav

rättsväsendet och viss samhällelig infrastruktur medsvar, annan
motsvarande karakteristika. förMotivet denna linje majorite-är att

inte har moralisknågon tvångsmässigt skatterrättten att uttaxera
från individer för nyttigheter denna inte själv valt efterfråga,som att

idé tillbaka arbetegår den amerikanske filosofenetten som av
Robert Nozicks tidiga arbeten. Enbart frivilliga avtal mellan indivi-
der utbyte legitima, medan situationer där be-är majoritetom en
slutar sig för beskatta icke-samryckande minoritet saknaratt en
legitimitet. Enbart de kollektiva nyttigheterna där individuell efter-
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Bo ROTHSTEIN

frågan kaninte fungera bör då omfattas majoritetsbeslut. Dennaav
linje kan tyckas företräds i dag inflytelserika organi-extrem, men av
sationer Skattebetalarnas förening och starka opinions-som av
bildare Nils-Erik Sandberg Nyheters ledarsida ochDagenssom

inflytelserik nationalekonom Ståhl. skall emel-Ingemar Deten som
lertid tilläggas dessa ofta undantag för stöd till degöratt ett som
föds med olika funktionshinder där försäkringsmarknad inte kanen
lösa problemen grund ofödda inte kan försäkra dvs.sig,attav
saknar förmåga till individuell efterfrågan.

finns problem med dennaDet två ståndpunkt. dessDet ärena
radikalitet förhållande tilli den svenska opinionen. All offentlig
sjukvård, undervisning, kultur faller utanför. Likaså alla, social-gör
försäkringar, all arbetsmarknadspolitik och all socialvård. Hur än
teknisk idénelegant kollektiva nyttigheter saknar den för-är,om
modligen politisk realism.

andra problemet defmtionen kollektivaDet nyttigheter.är av
kan vid första anblickDenna oproblematisk, viden synas men en

granskning den komplicerad. kannärmare marxistär Förmera en
det kollektiva nyttigheter förståssom anses vara motsatsensom
den härskande förtryckarapparat.klassens feminist skulleEn
förmodligen använda uttryck patriarkatets härskarinstru-som

med andra ordment. inte enkelt hitta definitionDet såär att en av
vad kollektiva nyttigheter.ärsom

trejde problemet detta med de enskildaDet avtalens legitimi-är
Även denna princip i många sammanhang kan före-tet. om attvara

dra giftemål, köp grönsaker, etc. finns det också till-så mångaav
fällen då individerna ojämt ställda vad gällerså fri-är attresurser

Ävenvilligheten kan ifrågasättas. den klassiska civilrätten innehåller
antal bestämmelser obilliga avtal, dvs. då avtalet skallett om anses

ogiltigt därför den kunnat den andres under-utnyttjaatt partenena
lägsenhet för skaffa otillbörliga fördelar.sig från feministiskEnatt
teori härledd idé har här Annapresenterats statsvetarenav
Jönasdöttir, nämligen äktenskapet sådan obillig avtalsformsom en
därför frikvinnan, vilja gift, bli exploateradänatt om av anses av

dennes mindre känslomässiga beroende, vilket i sinmannan genom
förlängning den rådande könsmaktsordningens grundbult.är
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DEMOKRATINS VIDD

kan betecknaandra extrempositionen maximalistisk.Den vi Isom
denna tankevärld finns det hinder alls för majoritetsbeslut.inga Alla
samhällsområden och bör demokratinskan principer.styras av

tankegång har stöd den svenska regeringsformenvisst i ochDenna i
det socialdemokratiska formuleringenpartiprogrammet. "detI per-
sonliga politiskt har den också stöd radikalfeministiskiär stort
ideologi. den maximalistiskaför ståndpunkten demo-Motivet är att
kratiska överordnadebeslut moraliskt alla andra beslut, sigär vare
dessa fattade individer, familjer, företag eller organisationer.är av

kräver emellertid tankemöda förinte inse dennaDet stor att att
maximalistiska också problematisk. härposition begränsaFörär att

till den frågan finns det densig normativa i folkliga opinionen
förmodligen omfattande förmycket stöd många livetsett att av

bör fattasavgörande beslut omröstning demokratisktinte igenom
valda församlingar. flesta känner försympati individernaDe stor att
själva skall bestämma de skall gifta eller ochsig inte, medom vem
de skall gifta och fall hursig, i barn de vill ha, demångaom var
önskar bo, de vill bära för kläder, för religion,äta,vart troresa,

själva verket har lång katalog regeringsformenvi iIetc. en som
för demokratin, låt dennasätter gränser gräns äratt sattvara genom

demokratiskt fattade beslut. forskare jagSom ävenattanser om
riksdagsledmöterna skulle för och fem,två tvårösta ärmangrant att

ochkommer hävda fyra. Vetenskapliga frågorså jag två två äratt att
omfattasdessa bör majoritetsbeslut. samhälls-inte inomJustsom av

forskningen har problem med detta ochi med ochvi regeringett att
riksdag pekar angelägna forskningsområdeninte bara kvinno-ut
och jämställdhetsforskning, arbetslivsforskning, ocksåutan anser
sig bestämma vilka teorier och metoder forskarsam-ha rätt att som
hället förra legitimbör använda genusteori. sak förDet är en
majoritetsbeslut, det andra problematiskt eftersom det inteär mera

ellersäkert vilja metodologiskt korrekt.majoritetensär äratt sann
Alltnog, dessa enkla exempel visar det finns och förmånga,att

både individer, familjer och företag och mycketorganisationer,
livsavgörandeviktiga för beslut där majoritetsbeslutinte säga äratt

ledertveksamma, omoraliska eller omöjliga. till kanskeDetta en
ändå viktig slutsats, nämligeninte originell varje demo-attmen

kratiskt hitta rimlig balanspunkt mellan kollektivamåstesystem en
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BO ROTHSTEIN

majoritetsbeslut och individuell sådanautonomi. avvägningHur en
kan välfärdspolitikens område skall nedan:inomut presenterasse

Välfärdsstaten medborgarenoch

förhållanden den politiskaVilka kännetecknar bilden välfärds-av
relation till medborgarna Allmänt kan den be-sägasstatens sett

finna mellan ytterlighetspunkter. Välfärdsstatensig två Den serena
folkhemmets förverkligande, politiskt därett systemsom man

lyckats huvuddelen med-alltmer förfinade lösagenom program av
borgarnas ekonomisk trygghet och social omvårdnad.behov av

och parlamentariska demokratinden representativaGenom styrs
servicedemokrati där medborgarna kollektivttill slagssystemet en

och förmåner de dvs. majoriteten önskar.de tjänsterorganiserar
och då det likabehandlingsolidariskt rättvist byggerSystemet är

efter standardiserade modeller.centralt
ytterlighetenideologiska den utvecklade väl-Den motsatta ser

färdsstaten Leviathan, maktfullkomlig statsapparatensom en ny
ställer med medborgarnas liv efter skön, och därochstyr egetsom

individuell frihet och självbestämmande starktmöjligheterna till är
begränsade. medborgarnaEffekten slags inlärdär styrs motatt en

skattenivå delarhjälplöshet de hög berövasoch storaatt genom en
ekonomiska Byråkratin lever liv och möj-sin autonomi. sitt egetav

parlamentariska beslutligheten verksamheten iäratt styra genom
begränsad.realiteten starktmycket
förenklade, bilder ställer avgörandedenBåda dessa, här något

grundläggande förfrågan hur de normativa principerna statensom
konstrueras eller med andra 0rdrelation till medborgarna bör --

de relaterade häv-vad bör göra Denstaten ansatsernaena av ovan
åtagande förkväver individens frihet ochdar detta omfattandeatt

beroendeförhållande till andra detskapar Den ärstaten. attett osunt
möjligt för andradetta offentliga åtagande detjustär gör änsom

valda livs-bara individer förverkliga sinafåtal autonomtett att
fri-utökas medborgarnasprojekt. Därmed insatserstatensgenom

het. mellan sidan kollek-skillnad åiDenna staten ena ensynen
individualistisk demokratisyn hartivistisk och andra sidanå en
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fundamental såväl svenski västerländskansetts vara som annan
politik.

Dilemmat med förhållande till medborgarna deärstatens att
flesta medborgare samtidigt önskar skall följa olikatvåatt staten
grundprinciper och dessa båda i grunden oförenliga.är Denatt
första här kommer kallasprincipen autonomiprincipenattsom-
eller principen neutralitet innebär helt enkeltstatens attom -

skall låta medborgarna fullfölja livsprojektsina desåsomstaten
själva önskar och således skall neutral förhållandestå i tillatt staten
valet olika livsprojekt.av

formuleringMed berömd den i verksammeUSA rättsteo-en av
retikem Ronald Dworkin, skall behandla medborgarna intestaten
bara med omtanke och respekt, med lika omtanke ochutan
respekt. finns här bakomliggandeingen principDet stödsom ger
principen lika omtanke och respekt, den självai sigutgörutanom
grundbulten hans den erkänneri rättviseteori, människorna som
moraliska varelser. med andra ord rättighet de be-Den iär ären
sittning därför de har särskildainte eller förtjänster,meriterattav

bara därför de mänskliga varelser med förmågaär görautan att att
planer och tänka moraliskt.attupp

Lika omtanke betyder fårinte fördela ojämliktatt staten resurser
därför medborgare värdavissa andra. Likaänatt man anser mera
omtanke innebär vidare individer varelser medatt man ser som
förmågan lida och känna frustration.att

Lika respekt innebär får begränsa medborgarnasinteatt staten
frihet välja eller fullfölja livsprojektsina bara därför majo-att att
riteten medborgaresvissa leva moraliskt ellersätt äratt attanser
socialt överlägsna andras.

Lika respekt bygger vidare medborgarna behandlasatt som
varelser kan bilda välövervägda ståndpunktersig vadsom egna om

deras fullvärdiga livoch bra för och de förmögnaär ärgott attsom
handla självständigt efter dessa val. Grundläggande för dennaatt

position ståndpunkten medborgarna har olika uppfattningarär att
vad det goda och riktiga livet,i och skall läggainteär statenom som
ellersig i söka sådanavissa uppfattningar elleruppmuntraens

dessa grundade livsprojekt framför andra.
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BO ROTHSTEIN

får, enligt Dworkin, inteStaten påtvinga börda eller be-någon
gränsning medborgarenågon argumentationgenom en som
denne medborgare kaninte uppfatt-sinövergeacceptera utan att
ning lika värde.sittom

enda skall till medborgareDet full-göra är A:sstaten att attse
följande livsprojekt förhindrarsitt inte medborgare Bzs strävanav

fullfölja livsprojekt. Välsitt märka till likabe-är rättenatt att att
handling innebär skallinte behandla alla lika, medatt staten om
detta alla medborgare har till fördelningprecisrättattmenas samma

vid olika tidpunkter i livet.av resurser
lika omtanke ochPrincipen respekt heller ingentingsägerom

hur ambitioner vad gäller fördelningspolitik eller socialstoraom
trygghet skall ha. kan både förenas med mycketDenstatensom en
omfattande välfärdspolitilç och med minimal dito. tillRättenen
likabehandling stället helt enkelti bli behandladär rätten att som

jämlike: behandladesina intressen fullödigt ochsårätten atten
fördelaktigt någon intresse.som annans

kan det handlar alla medborgareMan skall be-säga att attom
traktas jämbördiga förhållandei till och behandlasstatensom som

föransvariga handlingar, tillssina åtminstone bevisad.ärmotsatsen
innebär naturligtvis fullständigtprincip inte för-Denna jämnen

delning bördor och nyttigheter vissa människor kan tillstatensav
exempel behöva sjukvård andra. skallnågra haAttän änmer mer
andra behöver nödvändigtvis medinte motiveras deras sättatt att
leva värda andras. de inte erhållerSnarareär än att extramer om

till exempel dialysbehandling blir deras lidandeså störreresurser
andras, vilket följer likaprincipen omtanke och respektän om

såsom den används här.
svenska grundlagens föreskrifter "fri åsiktsbildning"Den RFom

kap. "respekt för alla människors lika värde och för1 den1 en-
skilda människans frihet och värdighet RF kap. och§ prin-1 2
cipen religionsfrihet kap.RF exempel denna2 1 är attom
princip neutralitet värdefrågor hari starkt stöd också istatensom
den svenska konstitutionen.

sådant pluralistiskt samhälle innebärEtt intestat taren som
direkt ställning värdefrågor. Alla medborgarei bör ges samma
rättighet fullfölja livsprojekt, ochsina uppgift äratt statens att
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eller mindre. bygger före-detta, varkenjust Dettagarantera mer
fullvärdigafinns olikaställningen det inte många sättett utanattom

leva.att
emellertid själv politiskt idealNeutraliteten i sigär ett som

politiskade institutionernabygger medborgarna accepteraratt
förhållande till det fak-och neutrala idärför de rättvisajust äratt

fullföljahar olika värderingar och önskarolika medborgaretum att
själva, och deolika slags livsprojekt. Medborgarna intresseorganisa-

denna naturligtvis förfår enligt principde skapar,tioner propagera
det goda livet de önskar, institu-vilka uppfattningar statensmenom
neutrala till dessa. fårskall förhålla Majoriteten intetioner sig pressa

individer ellereller enskildaolika någon någraminoriteter
vad fullvärdigt liv.särskilda uppfattningar Tvärtomär ettsomom

understrykande den enskildeinnebär autonomiprincipen ett attav
rättigheter aldrig godamedborgaren har majoriteten såvissa som

undertrycka.grunder fårinte
också försvar medborgarnasinnebärAutonomiprincipen ett av

harden enskilde medborgenPrincipenmisstag. rätträtt göra attatt
kan åsidosättasfritt mål livet inte majori-välja isina ävenatt om

ochvederbörandehar goda grunder misstaggör ettatt tro attteten
framöver. bara den aukto-förmodligen kommer sigångra Inteatt

auktoritäragodhjärtat avvisasockså den måsteritära, statenutan
skall gälla. till autonomi i sigautonomiprincipen Rätten ärom om

hindrafrån försöka med-skallgnmd för avstå attatt statennog
har grund kommerinteborgare leva sätt att antaettatt mansom

välstånd eller vad denlycka ochvederbörande autonomtatt nuge
utilitaristiskasig.väljande önskar stårmedborgaren Den över

lycka möjliga antal. Enligtmöjligaprinciper största störstaom
ellermål, dvs. dess reformerDworkin innebär detta statensatt om

med individenskonfliktområde, kommer ipolicy något rätt att
respekt, då skall deomtanke ochbli behandlad med lika senare

rättigheterindividuella ståtrumf, dvs.fungera slags somsom en
innebär ingenkollektivets/ målsättningar. Principenöver attstaten

kränkasomtanke och respekt fårtill likaenskild medborgares rätt
aldrig dramatisktdetta,med motivering sätt,att etttypen av

andra medborgares möjligaantalskulle aldrigöka så stortett
lycka.
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idén, benämnd utilitarismen, dominerade länge denDen senare
politiska filosofin. Utilitarismens problem denjust inte tagitär att
tillräckligt medallvarligt problemet medborgarnas olikhet vad
gäller vad de värderar varandes nyttigt.som

Dworkin detta med nödvändigheten skiljamotiverar attav
mellan preferenser vad riktigt för andra ochexterna per-ärsom
sonliga preferenser bra för själv.vad förra, tillDeärsom en
exempel rasistiska ståndpunkter innebär vissa medborgareattsom

mindre värda andra, bör enligt Dworkin inte godtas ståär än utan
tillbaka för principen lika omtanke och respekt. Skälet är, attom

tillåter preferenser medräknas leder detta tillatt externaom man
slags dubbelräkning, dvs. skall barainte hänsyn till vadstaten taen
önskar för också vadjag räkning, andra börjagutan attegen anser

önska för Rättigheter trumf, byggdasig. principen likasom om
omtanke och respekt, undvika sådan dubbelräkning.är sätt attett

andra, autonomiprincipen, idealetDet ärgentemot motsatta att
dvs. praktiken majoriteten medborgarna hand-i i sittstaten av

lande medborgarna bör för kollektiva moraliskastå vissagentemot
och därmed tillprinciper ställning vad eftersträvansvärdaärta som

livsprojekt, dvs. neutral värdefrågor.inte i princip,Dennavara som
brukar kallas den kommunitära principen, och med-statensser
borgarnas relation organiskt förhållande och innebärett attsom
kollektivets, dvs. skyldighet söka hävda vissa vär-statens, att att
deringar, leva,och därmed bättrevissa sätt är änatt att anse som
andra. Framförallt medborgarna kollektivser man som en grupp
med bestämda värderingar värda försvaravissa attgemensamma

idénutanför lika omtanke och respekt. börgår iStatensom om
detta jämställdhet mellanperspektiv för könen, för den krist-agera

för formermoralen, för solidariska värderingar, olika av socialna
jämlikhet, för nationella kulturen, för den etniska homogeni-den

föroch andra goda ting.teten
Även konkreta agerande områden önskari sitt många staten

påverka värderingar och framhålla livsprojektvissavåra som mera
eftersträvansvärda andra exempelvis bidragän attgenom ge-

för och söka utbreda godaorganisationer värderingarståsom anses
nykterhet, med tredje världen, fred, idrottsligsolidaritet verksam-

Ävenhet, jämställdhet, ätandet särskilt hälsosam föda. deniav
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svenska grundlagen finns det klara ställningstaganden dennapå
skall omfattapunkt vilka värden RF kap. och §§.1 1 2statenom

fall ellersärskilt då mer mindre goda grunderEtt är staten
valet livsprojekt medborgaren mindre väl-gör ärattanser av som

betänkt, till exempel därför denne saknar information och/ elleratt
kunskap vad detta val kommer innebära för hans ellerattom
hennes framtid. Alternativt vissa medborgare tende-att grupper av

mindre kloka val. bör kanske framhålla denStatengöraatt attrar
kallade valet livsstilcarpe-diem-strategin i också kändav som

kör hårt, dö ung mindre välbetänktDean-strategin:James är om
den till innefattar bruk beroendeframkallandeexempel stimulan-av

eller skabröst leverne olika slag.tia önskarEn statannat av som ge
alla rimlig dos välfärd brukarmedborgare vanligtvis införa sank-en

livsprojekt.tioner dennamot typ av
Alltnog dessa och den kommunitäratvå, principen autonomiom

från synvinkel varandraprincipen, självklartstår sätt,mot etten
dvs. de förhåller till varandra kommunicerande kärl.sig Dennasom

ligger hur demokratin.vi synvinkelmotsättning Frånnära ser en
demokratins grundidé, den lika och allmänär rösträtt, näraena om

Ävenförknippad medborgarnasmed principen autonomi. rätts-om
grundidé, medborgarnas likhet inför lagen, ligger väl tillstatens

denna Aristoteles frånpunkt. engelskciteraFör översätt-att en
Demokrati uppstod från människans tankegång de äratt om

Idénjämlika avseende, de absolut jämlika. allmäni sånågot är om
och lika vilar uppfattningen den enskilde med-rösträtt att
borgaren delta den offentliga politiska diskus-kapabel själv iär att

avgörande beslut. Demokratins andra grundackord,sionen och fatta
ligger självklart denfolkstyre majoritetsprincipen, närmaregenom

eftersom den individenskommunitära ståndpunkten, bygger in-
till kollektivet.gående eller underordningi

refererade problematiskaVad de principernatvå ärgörsom
synvinkel endimensionelltemellertid de inte såäratt annanur en

relaterade. kan för skallnämligenMan argumentera att statenom
förhållande till medborgarnas val livsprojekt,neutral i måstevara av

den också likvärdiga möjligheter för medborgarnaskapa realiseraatt
dessa. Joseph kan neutral baracitera StatenFör Razzatt vara om
den skapar möjligheter för människorna väljalikvärdiga vilkenatt
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det goda med likvärdig möjlighethelst uppfattning attsom enom
genomföra denna.

innebär självklart börinte autonomiprincipenDetta att upp-
fattas ståndpunkt till den politiska skalan, dvs.vänster attsom en
alla skall förses med lika kan i principManstora resurser. argumen-

för olika marknader, dvs.den likvärdiga rättentera att att agera
för äganderätten, förnäringsfriheten och skyddet fullt tillräckligtär

uppfyllt kravet alla lika möjligheterskall haatt staten att geanses
realisera livsprojekt.sinaatt

idénIbland har hela rättvisa individuella rättighetergenomom
vänsterinriktad välfärdspolitik. Indi-hinder föransetts ettvara en

viduella tenderar betona indivi-rättigheter, så går argumentet, att
dens tänkas blockera kollektiva ochfrihet och kan lägeni vissa mera

välfärdsprojekt.jämlikhetsorienterade emellertid inteDetta är en
logiskt den rättighetsbaseradesjälvklar koppling rättviseprincipens-
politiska knuten till individuellaslagsida principen rättig-inteär om
heter. skulle idénSkälet till detta då den lika rättenär att attom

och likheten andratill politiska församlingar inför lagen ochrösta
fri- och rättigheter hinder för olika jämlikhets-i sig ettanses vara

innebörden ställetprojekt. politiska i vilka slagsDen avgörs av
individenrättigheter kollektivet staten.garanterassom av -

Likväl och kommunitarismkommer autonomi iprinciperna om
konflikt kravet likvärdiga möjlighetermed varandra, därför att
innebär förse åtminstone del medborgarnamåsteatt staten en av
med möjligheter förverkliga autonomtderas sinaattattresurser
valda likvärdiga andras.livsprojekt blir åtminstone någotsänär
Vilka sjukvård, grundläggande utbildning,dessa skallresurser vara
olika yttrande- och pressfrihet, näringsfrihet, lik-socialförsäkringar,
het inför ställninglagen kan bara i vär-avgöras att staten targenom

till detta det finnaderingsfrägor. Skälet inte går någonär att att
eller objektivt exakt vilkaformel för neutralt sätt avgöraatt ett

för leva olika slags liv ocksåcentralaär att utan attresurser som
förmer andra.påverka vilka leva änsätt att som anses vara

med grundläggandeförse medborgare utbildningden iAtt
betydelseklassisk litteratur sådan kunskapinte ärattsom anser av

för, till med förhindrar, hans eller hennes livs-eller kanske och
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projekt poänglöst. Samtidigt innebär det ställnings-givetvisär ett
klassisk litteraturtagande kunskap moralisktnågot iäratt gottav

bedriva offentlig verksamhet med avsiktsig. kanske integårDet att
förse får betydelsemedborgarna med detta föratt utan attresurser,

samhället.vilka värderingar etableras deni Principensom om
neutrala hur god den kanske grunden ohållbar.i Attän är, ärstaten,
skapa grundläggande kan dessutom innebäradessa attresurser

möjligheter beskatta medborgar-exempelvis sinastaten, attgenom
fullfölja valda,hindrar medborgare sina, målvissa iatt autonomtna,

livet.

kan bemöta kritiken neutralitetprincipenHur mot statensman om
och till lika omtanke och respekt vad gäller valetmedborgarnas rätt

livsprojekt. dvs. idén,principen, den kommunitäraDen motsattaav
har enligt följande:sammanfattats Larmoreav

Eftersom fritt kan bestämma skallhelt hur han betrakta värl-ingen
efter,den mål han skall ställetoch vilka endast kanisträva utan

komma självtill insikt deltagandesig i tra-om genom gemensamma
eftersomditioner och sociala sammanhang han inom vissa om--

råden efter förstahands-börinte autonomi,sträva är statensens
uppgift upprätthålla någon slags neutralitet, ställetinte iutanatt att

uppfattningomfatta och speciell goda livet.stödja någon detom

den kommunitära traditionen bör liktydig medI staten vara en
kollektiv moralisk ordning för bestämda värderingarstår vissasom
byggda idéer nationalism,etnicitet, historiat.ex. gemensamom
och kultur öde för dem innefattas dessaoch iett gemensamt som
storheter. uppgift olika befrämjahar vissaStaten sättatt attsom
specifika värderingar etableras och vidmakthålles hoskulturella

kollektivet/medborgarna därför majoriteten vissa sättatt attanser
leva moraliskt korrekta,bättre, dvs. andra.är änatt mer

idén behöver emellertidkommunitära inte bygga någonDen
idé moralisk överlägsenhet. Lika vanligt slagsnågon separatis-ärom

idé,tisk dvs. olika etniska bör ha olika politiskaatt grupper
ordningar främjar deras värderingar, därförjust utan attsom man

idé,överlägsna andra. åtskildavärderingarvissa Dennaärattmenar
jämlika", finns till exempel hos de proklamerar sigstatermen som
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den kristnaexempelvisordningarpolitiskanågot änsom mer
arbetar-proletäraserbiska dendenjudiskaden staten,staten,staten,

oftajämlikaåtskildahar dockpraktikenoch bondestaten. I men
ojämlika.ochblivit åtskildadvs.diskriminering,inneburit

neutralidén vilar principernaden kommunitäraEnligt om en
ochmänniskansgrundantagandenfelaktigaalldeles naturomstat

människa.ellervärderingarformar hennesvad att somvarasom
vilar byggerpå,autonomiprincipenrättviseidéliberalaDen en-som
antagandenmetafysiskaochorealistiskakritikligt denna om

de kommunitäracentrala enligt"människans natur. Detsanna
har svårtautonomiprinicpenförförespråkarnakritikerna är attatt

skapa-identitetermedborgarnasempiriska faktum ärdethantera att
grunden intedet ikollektiv, dvs.olikatilltillhörighetde deras attav

Människanindivid.sådant ärkan finnas något ettautonomensom
ochvaduppfattningarhennessocialt djur och är gottettsomom

vitillhörighet.socialahennes Omlivmoraliskt korrekt är styrt av
särskildadeskapadpersonlighetenden är avaccepterar att egna

enligt de kom-bördärsammanhang vi ingått,och politiskasociala
ochbyggaordningpolitiska videnfilosofernamunitära omenas

Åtminstone måstegoda livet.idé detsärskildställning för omta en
livsprojektvissadenna ordning kunna typer somutrangera av

andra.önskvärdamoraliskt mindre än
mellan-försökt någotWalzer har intaMichealFilosofen enav

kan inteviWalzersdiskussion.position i denna är attargument
autonomi-universella principerdeutifrånrättvisadiskutera som
olika inomdessa principerställetgällande.förespråkarna Igör utser

skallförvad det någotberoendeolika sfärersamhällets är som
arbetstillfällenandra principerefterfördelar änfördelas. Vi rösträtt

Fördelnings-sjukvård.fördelarhurfrån viskiljeroch dessa både sig
ochsocialtWalzerenligtsfärerolikadessainomprinciperna är

fördelningsprin-liberaladekanSåledes intebetingade.historiskt
vadgenerellt, därförvidmakthållasciperna accepterasatt somsom

kommunitärhar uppståttsfärernaolikaderättvist inom engenom
emellertidinnebärrespektomtanke ochlikaPrincipen omprocess.

olikaolika inomfördelningsprincipemahinderinget utatt sermot
omtankemed olikabehandlasmedborgarnasfärer bara attmot-

sfär.befinner sig ideoch respekt när samma
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Enligt min mening företrädarnasig för den kommunitäragör
ståndpunkten skyldiga till klassisk förväxling och bör.ären av
Även det empiriskt förhåller sig så värderingarvåra for-ärom att
made de sammanhang vi ingått följer därför allsinte med någonav
logisk nödvändighet den politiska ordningen också bör förståatt

Ävenbestämdavissa moraliska principer. allavi skulleom attvara
betrakta eller mindre dopade de kulturella eller struktu-som mer av
rella förhållanden så producerat följer därförsäga inteattsom oss,
logiskt vissa individer, bara för de råkar majoritet, haratt att vara en
den moraliska föreskriva andra vilka livsprojekträtten äratt som
lämpliga.

empiriska problemetDet med den kommunitära stånd-mera
punkten dess individensär även sociala formering äratt om syn
korrekt, inte hänsyn till medborgarna i ochtar attman en samma

kan och vad gäller till exempel Sverige, alltmera prägla-är,stat vara,
de högst olika sociala tillhörigheter. uppenbartEtt exempel ärav

omfattar med olika etnicitet och/ eller religion,stater som grupper
olika sociala klasser, bör därför, enligtMan företrädarna företc.
autonomiprincipen, skarp åtskillnad mellangöra vår sociala ochen
kulturella tillhörighet sidan,å och den politiska ordningen denåena
andra. den förra det självklartI fullt legitimt individuelltär elleratt,
i form olika associationer, driva idéer vad korrektaärav om som
livsprojekt. centrala emellertidDet börinte användaär sittatt man
politiska inflytande för skall premiera just de värderingaratt staten
och livsformer själv eller den själv tillhör för,stårman grupp man
eller vanligare använda statlig tvångsmakt för förhindra deatt man-

mindre värda. ellerEn kanassociationanser vara person en exem-
pelvis motståndare till aborter och för denna stånd-vara propagera
punkt i olika sammanhang, likväl detta någotärattmen anse som

tvångsmakt inte bör användas till påverka ellerstatens att rentav
förbjuda. anhängare religiösEn viss eller politisk livsåskåd-av en

kanning delen livsitt förägna större sina idéer,attav propagera
likväl inte önska bruka tvångsmakt för lärans utbred-men statens

ning. På kan motståndare till publiceringensättsamma man vara av
pornografiska alster eller körandet motorcyklar, ellertungaav
drickandet alkoholhaltiga drycker, eller promiskuitet blandav
ungdomen, eller viss kultur, likväl intetyp av men att statenanse
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bör lägga väljervad medborgarna färdas med, hällasig i iatt stru-
läsa, med varandra, eller på. Autonomiprincipen inne-görapen, se

bär enligt Joseph Raz att

moraliska självamänniskor självständiga aktörer har be-är attsom
sluta hur de skall liv och moraliskleva sina inte äratt statenegna en
domare uppfattningarbemyndigad dem ochtvinga rättatt om
fel.

skall emellertid förväxlas med värderela-Autonomiprincipen inte
tivism, dvs. alla värderingar lika onda eller goda. Denatt anses vara

för den neutrala kan likaprincipenstår statenperson som om vara
moralfrågor kommunitäre motståndare.övertygad olika sini som

Richard förförsvaret skallautonomiprincipen inteRorty attmenar
föras med hänvisning till det goda oberoende hur det definie-av

och för valfrihetheller just sig,ras, inte principen ivärnaatt om
de nutidahelt enkelt därför vi till traditionenutan att arvtagarna

religiös tolerans konstitutionellt friheten föreoch sätterstyreav -
perfektion. gällerSkillnaden inte moralfrågor, utansynen upp-
fattningen för tvångsmakt med-gränserna statens gentemotom var
borgarna bör frågor.dessaisättas

medborgarnasmed enligt RawlsPoängen principen autonomi ärom
bör försöka konstruera politiska devi våra institutioner såatt att

fungerar medborgarna, inbördes haroch dessaaccepteras trots attav
i grunden vad moraliskt korrekta leva.olika är sätt attsomsyn

innebär de politiska institutionerna skall förDet inte stå någonatt
hur det kon-specifik eller särskild uppfattning goda livet börom

medborgarna långt det möjligt lik-de ärstrueras, utan att ger
värdiga möjligheter leva vad de själva uppfattaratt som som mora-
liskt innebär förnekarkorrekta livsprojekt. inte vi prin-Detta att

och kulturella, sociala ocholika individerscipen gruppersom
religiösa tillhörighet, bara denna tillhörighet gäller den poli-inteatt

Rawlska projektet söker framtiska ordningen, dvs. nåDetstaten.
baserad möjlighetentill toleransprincip nå över-att etten om

samförstånd bör gälla för degripande de rättviseprinciperom som
politiska samhälle där och individer harinstitutionerna i ett grupper
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uppfattningar kulturella, religiösa och ideo-i grunden skilda om
logiska med andra ord i begränsade egenskapspörsmål. vårDet är

Rawlskamedborgare de principerna ochrättvisa rätt-av som om
färdiga giltighet. den historiskt betingadeprocedurer sin Givetäger
utvecklingen allt pluralism i de västerländska samhällenastörremot

för skillnader vad gäller all-rättvisamåste teori ge utrymmeen om
för mångfaldoch övergripande doktriner ochmänna mot-en av

uppfattningar värdet ochoch med oförenliga,till ochsatta, om
mänskligt liv.meningen av

idénhävdas självadetta kanMot att statens neut-sagt omsom
och den neutralaralitet moralisk principi sig ävenär statenatten

värderingar bättre andra. innebärdärför förstår vissa Dettaänäratt
den hos moraliskt med-neutrala sinamåste autonomaatt staten

de börborgare likväl söka inplantera principen inte användaattom
tvångsmakt för andra medborgare sina värde-påtvingastatens att

goda och korrekta leva. Vidarevad deringar sätt attom anser vara
samhälle därden också söka åstadkomma det möjligtmåste ärett

ställning värderingsfrågor och självför individerna iautonomt taatt
välja livsprojekt. kan den neutralaMan säga att staten som en

idénförsvara den neutralalikvälminsta princip måste staten.om
företrädarna förgrunden problem föringet autonomi-iDetta är nu

skriftervidgår exempelvis Rawlsprincipen. i sinaTvärtom senare
gäller för den västerländska demo-hans justprinciperatt typen av

med ord logiskt följdkrati. andrateori rättvisaHans ärom en av
demokratins kan då, Aryehden västerländska princip. Man som

utveckling hos Rawls hanBotwinick hävdat, tolka denna attsom
liberala kommunitära"rekommenderar teorisinossnumera

emellertid detta feltolkning,grunder. jag äratttror en om man
skulle fungera samhällenuppfattar Rawls bara idetta teoriattsom

skapar medborgare med demo-inneboendesin natursom genom
stället syftar Rawls till konstruktionenkratiska värden. I att genom

forma karaktären och målsätt-politiska institutionerrättvisaav
medborgare, det slags de ochningarna hos samhällets ärpersoner

samhällevill demokratisktsåledes intevara. Det är ett som, genom
människor,demokratiskt sinnade resulterar i demo-tillskapaatt en

hållet,kratisk stället orsakskedjan andrapolitisk ordning. gårI
Rawls, demokratiska politiskadet läser rättvisajagär, som
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intresseradedemokratiska medborgareinstitutioner skapar avsom
samhället.rättvisa i

neutralitetNeutralitetens

procedurerbestår emellertid barademokratiska inteDen staten av
slag.materielltmajoritetsbeslut, reglerde skapar också, viautan av

drivitkräver dendetta majoritetenintePoängen är attatt som
ideologiskmateriell regel harsådanigenom norm.en gemensamen

abort-för den rådandedetta exempel,kan iTvärtom varaman, som
skäl. till exempel motiveralagstiftningen olika gårmånga Den attav

absoluta själv bestämma sinutifrån kvinnans överrätt atten syn
statligtkonsekvensetisktkropp. ärEtt att ettargumentannat mera

lidande och därförförbud praktiken skulle skapai meravaramera
förkastliga med aborter.moraliskt förkastligt det i sigän

ytterligaredenna argumentationslinjekan emellertidMan pressa
hävdar självaDworkin just autonomiprincipen iRonald attett steg.

social de kommunitäraverket har det fundament integration somav
hänvisning tillteoretikerna enbart kan åstadkomma meta-genom

vadrenodlad majoritetspaternalism, dvs.fysiska ellerprinciper att
för med-också minoriteten.majoriteten bestämmer Enär rätt

deluppfatta själv integreradborgare kan mycket väl sig som en av
begränsad tillden politiska ordningen, bara denna ärgemensamma

funge-officiella och politiska ordningarhandla hur dessjustatt om
verkställande och döman-lagstiftande,dvs. dess representativa,rar,

ordningexekutiva funktioner. till dennade och andra liknande En
hansvärdetkommunitärt integrerad medborgare accepterar att av

framgång hans samhälle förmårmed vilkenliv bestämmeseget av
kommunitära,behandla med lika dennaalla omsorg. Om men

dominerar samhället, hävdartankegång istarkt begränsade,
Dworkin att,

för och legiti-viktig källa stabilitetdå kommer samhället ägaatt en
åsikt vadalls hardess medlemmar intemitet även omsammaom

dela insiktenkommerbetrakta rättvisa. Deär attattsom som
avseende:angelägenhet särskilt viktigtpolitik iär ettgemensamen

hartrosinriktning och ekonomisk nivå,alla, oberoende ettatt av

27



DEMOKRATINS VIDD

personligt starktintresse i personligt förintresse varjeett person-
med livlig förmåga avgörandeinse sitt intresse i rättvisa inteatt -bara för honom sälv också för alla andra.menl

Individualitet och gemenskap således inte självklara motpoler.är
Även således innebärautonomiprincipen starka begränsningar iom
vad vi kan tillåta ha moraliska uppfattningar denärstaten att om,
inte något moraliska föreställningar. Tvärtomsätt renons

Dworkin därför de begränsadejust enligtär ärattattmenar ovan,
de realiteteni starkare deän om var sprungna ur en gemensam
social och ideologisk bas. de politiska konflikterna handlarOm om

idéervissa medborgares det goda livet skall fram-premierasatt om
för andra, bara för det för tillfälletjust samlagår majoritetatt att en
kring dem, kommer enligt Dworkin det politiska samtalet för-att
giftas misstänksamhet och längdeni moraliskt nedbrytande,av en,
kohandel för konstruera dylika majoriteter.att

utifrån autonomiprincipen försvaraAtt principen statensom
neutralitet kan högst konkretasig uttryck. exempelEtt ärta att

tvångsmakt används för ingripa medborgare ochstatens att mot
associationer försöker med illegitima medel våld, tvång,attsom
hets folkgrupp medborgare omfatta värderingar.vissamot att
Eller i mjukare form, den moraliska principen toleransatt om
mellan olika religioner och livsstilar schematstår de allmännai
skolorna. Eller arbetsgivare får diskriminerainte medborgareatt

ha olämpliga värderingar så länge kaninte visasom anses attman
dessa hindrarinte dem från utföra sitt arbete.att

Enligt detta skall förhålla neutralsig till alla vari-sätt att statense
erande livsprojekt längeså de håller sig inom vad kantyper av som

rättfärdiga, betydelseni neutrala, principer. tillDetta är,anses som
skillnad från idén,den kommunitära betydligt tolerantare ochen

neutral dvs. den ställer sig barapositiv inte till slagsstat,mera ett
moral och tillleva olika,många den drar likvälsätt att utan men en

för vad kan tolerabelt, nämligen sådantgräns gentemotsom anses
direkt hotar neutralitetens Istället förprincip.som att att ettanse

leva många olika,sätt är värt än sägeratt ett annat, staten attmera
till och med sådana med fundamentalt olika värderingar, likvär-är
diga, finnsdet samtidigt leva och värderingarsättatt attmen som
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bygger föreställningkan deninte Dettastaten acceptera. atten
moraliska neutral partikulärprincipen inte ärstatom en en mora-
lisk och därför kan brytaprincip inte principenmotanses om
moralisk exempel detta kanneutralitet. stårEtt att statenvara

förhållande olika etniskaneutral till och religioner,i grupper men
den motarbetar form vad svensk lag kallas hetsvarje iatt av som

folkgrupp det moralisk hållning bryterärmot senare en som-
tolerans. sådan hållning fårprincipen Frågan ärmot om om en

neutralitetbryta principenmot statensanses om
neutralitet tolkas denprincipen inteOm statens attom som

skall särskild moralisk uppfattning, håller den enligtpremiera någon
för kritiken neutralmin mening streck inteEn ärstatovan.

detsamma där allting lika legitimt.indifferent Tvärt-ärstatsom en
finns lagkomplex, exempelvis brottsbalken,det måstestoraom som

tolkas mycket bestämda uppfattningar moral-har iatt statensom
frågor den beredd kraft bakom. Principenär sättaatt omsom

denneutralitet tolkas gällermåste vitt, ävenatt statenom ser som
uppgift livsstilar minska andrasin bekämpa gåratt ut attsom

medborgares fullfölja livs-möjligheter valdasinaatt autonomtegna
projekt uppfattningen bör behandlaoch bryter mot att statensom
alla omtanke och respekt. den utvidg-medborgare med lika Detta är

klassiska harm principle Josephning John MillsStuart somav
moraliskför och hargårRaz ut att statenargumenterar som en

plikt självbestämmande hos medborgare.främja sina prin-Denatt
politiska neutralitetcip för de institutionernas intejag ärstannar att

kan relativ. Relativiteten bestämsabsolut, måsteutan vara avvara
ochvärdet neutralitet och behovetbevara öppetettatt statens av

tolerant bestående medborgare med förmåga själv-samhälle attav
för liv. denna modifie-ständigt besluta och sina Medtaom ansvar

mellan individensring kan hantera dilemmat principen om
och neutralitet.autonomi principen statensom

riktats Rawls idé de politis-invändningytterligareEn mot omsom
den bara idealiserat ochka neutralitetinstitutionernas är äratt ett

västerländska liberalismenssofistikerat försvar för den principer
till uttryck kon-de exempelvis kommit isåsom Förenta Staternas

jämlikhetsidéför radikal denna,stitution. stårOm änen meraman
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kan därför helt enkelt förkasta Rawls idé ideologisk ratio-man som
nalisering den liberala demokratin. Dworkin hållervisat,Somav
emellertid sådant därför idéninte byggerinteett attresonemang,

medborgarna har till specifika friheter,någon vissa justrättatt utan
bara de har till lika omtanke och respekt förhållande till deirättatt
politiska kan förvissoinstitutionerna. dem,Detta motsägas av
skriver Dworkin,

mål, eller förnågotsom någonatt nyttasomanser en seger sam-
hällsklass utbredandet uppfattningeller någon hur männi-av om
skan grundläggandebör leva, någon individuell rättighet,änär mera
innefattande till jämlikhet. den förnekagår inteMen irätten att
ljuset radikal uppfattning därförjämlikhet,någon attav mera om
någon sådan existerar inte.

egentligen tveksam till det nödvändigt ytterligareJag är är attom
lika omtanke och respekt eftersom förmotivera principen denom

framstår med Stefan Björklunds formulering,mig uppen-som en,
bar lösning bör förhållahur till medborgarna. Allsig sär-staten
behandling medborgare motiveras med generellamåste argumentav

redogör för varför dessa fall skalli just avvika från prin-som man
cipen lika omtanke och respekt. denna kanmotiveringFörutomom
följande John Rawls centrala aspektnämnas: är att staten som age-

efter hotar eller förgör individernas själv-principermotsattarar
känsla. pragmatiskt skäl denna nödvändigprincipEtt är ärattmera
för undvika skiftande sökermajoriteter varandrapåtvingaatt att
restriktioner livsprojekt,valet demokratier hari något svårtav som

hantera.att
kan trivial, eftersom denprincip planDenna ettsynas vara

verkar omfattas alla. finnasvårtDetnästan är att personer somav
offentligt vill lika universell likhetrösträtt,argumentera mot mot
inför lagen, jämställdhet mellan könen och religionsfrihet.mot mot

vi emellertid till konkret genomförd offentlig politik i SverigeSer så
har knappast legio. kanautonomiprincipen varit Tvärtom sägaman

den svenska politiken hög grad utmärkts kommunitärai prin-att av
ciper. svenska har historiskt stöd tillgivit sitt mängdDen staten en
organisationer och sammanslutningar för dejust förståatt ansetts
goda moraliska Exempel detta nykterhetsrörelsen,principer. är
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olika producentkollektiv fackför-fredsrörelsen, idrottsrörelsen,
tidjordbrukskooperationen statskyrkan och påeningar, senare

andra religiösa sammanslutningar, osv.
den offentliga servicesektorn byggtsdelarVidare har stora av

dvs. daghem,idén standardlösningar, typsamma avupp om
derasalldeles oberoendetill alla medborgareskolor, äldreomsorg, av

för med-god verksamhet dessaVad iönskemål. varitsomegna
fastställts poli-verksamheter harborgarna livsavgörandeibland

ochnationell eller kommunal nivå,tisk central antingennivå,
har historisktmöjligheter påverkaden medborgarensenskilde att

överdriftdärförbegränsade. ingenvarit tämligen Det sägaär attatt
historiskt kommunitärtdet demokratiidealet varitsvenska änmera

ochidé därför principen autonomineutralt. generellSom är om
praktisk politik för-okontroversiell,neutralitet kanske istatens

håller det raktsig sätt.motsatt

frågan likaDen ochneutrala staten om
möjligheter

idén likaSkälen för autonomiprincipen nämnts,är, omsom ovan
själva respekterar autonomiprin-omtanke och respekt. vi inteOm

andraskall använda för påtvingacipen, vi attatt statenutan anser
för detmänniskor värderingar, har vi ingen garantivåra att motsatta

vad börför denna principinte skall hända. viOm statenstannar om
betevilket skall sigfråganinfinner sig sättgöra statengenast om

lika villkor,för skall kunna, någotsånärmedborgarnaatt
valda idéer och planer detförverkliga olika ochsina autonomt om

livsprojektdetta med olikaredan härgoda livet. Låt mig ärsäga att
kommunitärkomplikationen.den grundläggande En stat, sommera

omfatta bestämdamedborgarna vissahasig rätt attattanser
livsmål framför andra, har självklartmoraliska värderingar och en

samtidigt villlättare uppgift punkt. videnna Det när värnaär
rimligaalla medborgareoch söka någotsånärautonomiprincipen ge

moraliskabåde väljaoch likvärdiga möjlighet autonomtatt
livsprojekt följer dessa,och förverkliga deprinciper somsom av
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problemen sammanfattat, huruppstår. skapar möjligheterKort man
för förverkligandet något inte vad det ärvetav som man

första frågan Vilka behöver medborgarenDen förär: resurser att
kunna handla omdömemed andra frågan vilkenDen är ärgott -
den korrekta fördelningen dessa önskargivet viattav resurser att-

kommainte konflikt med likai principen omtanke och respekt.om
Självklart detta frågor med högt politiskt sprängstoff. berörDeär
grundbulten i diskussion välfärdspolitikvarje och försöken attom
med vetenskaplig argumentation finna slutgiltiganågra ären svar
givetvis fåfänga. Likväl kan det plats slå fastsin detatt attvara
knappast finns politisknågon gruppering, den renodladeänannat
anarkismen, finnsdet centralainte varjeattsom anser resurser som
medborgare förses med och det finnsmåste korrekt fördel-att en-

Ävenning dessa före detta nyliberal teoretikerav resurser. en som
Robert Nozick håller hårt alla medborgare bör för-att statenav

med statligt skydd för egendom, och detta skyddses resursen att
bör likvärdigt fördelat bör skyddasingen bättre någonänvara -

Därefter kan listan förlängasgivetvis i det oändliga sjukvård,annan.
grundläggande utbildning, efteretc. vad råkar grund-anse vara
läggande och tillräckliga för medborgarna rimligtattresurser ge
likvärdiga chanser förverkliga livsmål ochsina forma själv-att
ständiga uppfattningar politiska frågori det vill slå fastjag är att-
det inte finns demokratisk politisknågon position där principen om

garanterade för likvärdiga möjligheter inte ärstatenav resurser
central.

denna punkt, dvs. politiska beslutDet via fördelaär att resur-
till medborgarna de kan stånd formaså i självständigaattser attvara

uppfattningar politiska, ekonomiskai och moraliska spörsmål, som
den striden mellan den liberala och den kommunitärastora upp-
fattningen borde vi med enligtstå. min godaOm meningnu, argu-

har för den måttligt modifierade allsidiga autonomi-ment, stannat
principen, frågan det finnsuppstår något detta medsätt attom se

garanterade och fördelade innebärinte vistatenav attresurser som
samtidigt denna förnär.går princip

John Rawls lösning problemet koncentrerad idéntillär om
primära nyttigheter primary goods. nyttigheterDetta är som

nödvändiga för individen skall kunna forma och förverk-attanses
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liga idésin moraliskt korrekt och liv. fördelningStatensett gottom
dessa nyttigheter kommer enligt Rawls konfliktinte iprimäraav

med neutralitet, därför de definierasprincipen juststatens attom
vilka rationellt agerande medborgare önskarnyttigheter varjesom

alldeles oberoendeoch mindre sin vadintemera syn somav av
idémoraliskt korrekt. Enligt denna består de primära nyttig-är

heterna förknippa med grundläggande fri- ochvad brukarviav
välja arbeterättigheter modern demokrati: och bosätt-i Rätt atten

offentliganing, välja och kandidera för ämbeten, Merarätt etc.att
problematiskt Rawls också räknar inkomst och förmögen-inär att
het och social erkänsla the social bases of self respect pri-som

skulle kunna fördela dessaTankennyttigheter.mära är att staten
det möjligt specificeranyttigheter till medborgarna attom var en

medborgare skullesådan lista nyttigheter varjeprimära som
erhålla neutrali-därför bröt principenmot statensutan att omman

Skälet detta enligt Rawls de nyttigheterna sigtill primära iärtet. att
själv eller underlättar medborgarnas anslutning tillinte premierar
någon särskild moraluppfattning.

Oberoende vad denna listahur primära nyttig-överav ser
heter finnsbör innehålla och här Rawls särskilt konkret,inteär
det avgörande problem med Rawlsoch principett annat ommera
lika nyttigheter. filoso-fördelning ekonomen ochprimära Somav

innebärafen påpekat, kommer Rawlshar principAmartya Sen att
handikappad får lika mycketden fysiskt precisäratt gravtsom

behäftad medeller nyttigheter denlitet inteprimära ärsom som
med handikappade medborgare,fysiskt handikapp.något Detta som

anledning kallas för hard skaparamerikaner någon cases,av av
nyttigheterproblem likvärdig fördelningdärför primäraatt en av

skapar möjligheter för medborgarna eftersom derasinte likvärdiga
Problemet enligt följande:ursprungliga olika.situation Senär,är

lika, då skullegrunden mycketmänniskor registerOm i ettvore
fördel-nyttigheter ganska braprimära sätt avgöraöver ett attvara

förefaller väldigt olika be-verket människor hasjälvaning. Men i
klimatiska förhållan-deras hälsa, livslängd,hov vilka medvarierar

arbetsförhållanden, ochden, bosättningsort, äventemperament
handlar barakroppsstorlek vad det några svår-Så inteärom

skillnader.mycket omfattande och reellabedömda fall, vad vi ärser

33



DEMOKRATINS VIDD

bedöma fördelarAtt enbart formi primära nyttigheter leder tillav
delvis blind moral.en

Listan medborgare skulle behöva kompenseras därförsom att
deras ursprungliga situation inte kan dem med majoritetenanses ge
likvärdiga möjligheter kan mycket lång. inte omöjligtgöras Det är

ambitiös politik detta område leder till överväldi-att en att en
gande majoritet medborgarna något erhållamåste särskiltsättav
stöd för deras möjligheter förverkliga livsprojektsina skallatt att

likvärdiga med majoritetens.anses vara
problem vad skallEtt med medborgareär göraman utansom

någon påtaglig förskyllan bara råkarjust ha dyr smak, dvs.egen
dem för vilka livet meningslöst de erhållerintesyns utom-om
ordentligt kostsamma nyttigheter. problem idénEtt ärarmat att om
primära nyttigheter bortser från har olikavi möjligheteratt att om-
vandla dessa nyttigheter till användbara personliga dvs. attresurser,
nyttigheterna mål ochi sig inte medel för med-ses ettsom som
borgarnas självförverkligande. hävdar RawlsSen med sin primi-att

idétiva jämlikhet vad gäller primära nyttigheter skyldigsiggörom
till grundläggande felslut förmodligen generellt psyko-ärett ettsom
logiskt implantat från långvarigt liv den kapitalistiskai mark-ett
nadsekonomin, nämligen varufetischism.

idénproblem medEtt primära nyttigheter är män-annat attom
niskor har olika uppfattningar vad välfärd och vad deärom som
behöver för realisera uppfattningarsina liv. Detta äratt ett gottom
inte bara olikhet vad gäller kvantitet, här finns ocksåutanen en
kvalitativ dimension, dvs. medborgarnas föreställningar välfärdom
kan beskaffadeså de omöjliga jämföra enligt någotäratt attvara
enhetligt index. fördelning primära nyttigheter, hurIngen av neu-
tral förhållandei till olika uppfattningar moraliskt korrektaom
livsprojekt den kan därför konstrueras. idéerdessaän är, Ingen av
uppfyller därmed den lätt modifierade principen neutralom en

Frågan vi inte måste denna hurprincip skön denär övergestat. om
därför kan hittavi inte adekvatän något genomföraär sättatt att

den på
möjlig detta dilemma erbjuderEn Rawls och Dworkinsutväg ur

kritiker idémed sin jämlikhet vad gällerAmartya Senovan om- -
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capability equality.grundläggande förmåga basicjämlikhet i
skall kom-jämlikhetstankeformpåpekande varjeDennes att somav

politisk,handlardetautonomiprincipen, sigbineras med omvare
medborgar-beaktandejämlikhet,ekonomisk måste isocial eller ta

olikavad gäller derasförmåga, delsgäller derasolikhet, dels vadnas
sakna hos Rawlsmoralfrågor. Vad siguppfattningar i Sen ärsäger

grundläggande förmågamedborgarnasföreställning göraatten om
fri-kallasvad brukar positivhandlarolika saker. Detta somom

hjälp åstadkomma vissa ting.med Dettahet, dvs. frihet statensatt
kunnakunna förflytta sig,möjlighetendå exempelvisrör attatt

socialadelta samhälletsmöjligheten itillräckligt ochmed näring att
centrala deekonomiska funktioner.och Det är statenatt resurser

avskaffar denminskar ellermed defördelar bör motiveras att
dvs.funktionshinder,handikappadesekonomisktfysiskt, socialt,

levahindrar denneeller socialapersonligade förhållanden attsom
åstadkommasvill. kansjälv inteliv honsitt såsom Detta genom en

ellernyttigheterfördelning primäraaldrig så resurser,av
nyttigheter ochjämlikhetsidê förväxlareftersom sådan resurseren

med dessa.kan åstadkommamed vad människor
neutralbörbara ståinnebär inteAutonomiprincipen att staten

innebär ocksålivsprojekt.valtill medborgarnas Den statenattav
förmöjligheteråstadkomma likvärdigasökabör, långt möjligt,så

medborga-idéer och planer.förverkligamedborgarna sina Omatt
demöjligheter vilkadessasedan väljer utnyttja ännuattren

idén likvär-dettaensak.eller förspilla dem hennes För ärär omatt
ochkancentral. Vad precistdig grundläggande förmåga sommera
detpolitisk fråga, därdelentillskall innefattas dettai störstaär en

poli-utifrån denbestämdafinns möjlighet någrainte att svaravge
denhellerbekant intetiska filosofin. tömmaDenna attsomavser

försökabaraväsentliga frågor,demokratiska alla attprocessen
handladiskussionen börgrund för vadfinna om.gemensamen

har pekatkonstruktionmed dennacentrala viDet är attatt
möjlighetkonsistentlogisktteoretisktfinnsdet åtminstone setten

likvär-medborgarnasdvs.autonomikombinera principenatt om
livsmål medvälja principensjälvständigtdiga möjligheter omatt

levnads-bör precisera vissadvs. inteden neutrala att statenstaten
fokuserahögstående andra.moraliskt Genomänsätt attmerasom
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diskussionen förse medborgarna med grundläggande för-att
måga, kan vi undvika både den maximalistiska och den mini-
malistiska idéns orimligheter.

Kan demokratin styra

Efter utifrån politisk-filosofisk diskussion, försöktatt en ge svar
vad bör vad förhållandei tillgöra, ärstaten statenssom ansvar
medborgarna, det dags närkampi med vår andraär attnu centra-

fråga, nämligen vad kan handlar vilka lär-göra Dettastaten om
domar kan dra de decenniernastvå empiriska forsk-senasteman av
ning genomförandet olika former offentliga åtgärdspro-om av av

inom det välfärdspolitiska området.gram
Forskningen genomförandet offentlig politik sinom togav

början i samband med president Lyndon Johnson och hans admi-
nistrations satsning The SocietyGreat i under 1960-talet.USA
Upptäckten det fanns omfattande och utbredd massfattigdomatt en
mitt i världens rikaste land kombinationi med dåtidens mycket
starka tilltro till den offentliga politikens förmåga förändraatt sam-
hället, inledde dittills icke skådad socialpolitisk reformoffensiv ien
det moderna Optimismen hög kundeUSA. slå världensvar man-
dittills främsta krigsmaskiner Slagfältet borde det enkelvara en
affär fattigdom, analfabetism och socialt eländeatt utrota annat
hemmaplan. Alltså deklarerades kriget fattigdomen The Warmot -

Tilltron till möjlighetenPoverty". med offentliga insatseron att av-
hjälpa allehanda samhällsproblem eller demstorvar som en av-

med efterhand formulerati har det: varje problemFörsom var
finns det åtgärdsprogram.ett

ÄvenreformoptimismDenna ingalunda begränsad till USA.var
i västvärlden etablerades liknande storstilade offentliga åt-resten av
gärdsprogram. inleddesSverige till exempel underI 1960-talets

del socialpolitisk offensiv, till delar inspirerad detsenare storaen av
socialdemokratiska förpartiets ökad jämlikhet, vilketprogram
presenterades arbetsgrupp under ledning Alva Myrdalav en av

Ävenpartiets kongress i Sverige nyupptäcktes fattigdom och1967.
social misär vid denna tid, och tilltron till den offentliga politikens

36



ROTHSTEINBO

förändringspotential här starka samhället skulleDetäven stor.var
slutligen sprickorna den välfärdspolitiskaförverkligas, inu muren

skulle igen.tätas
fallet bestämdesTill skillnad från vad i Sverige i USA attvarsom

fattigdomenalla de federala lanserades i kriget motprogram som
deockså kongress ville vilka effekterskulle utvärderas. USA:s veta
förlanserade hade helt enkelt vad fickvälfärdsprogram manman -

armé samhällsvetare, ofta medmindreEn vänster-pengarna. av
efterliberal grundinställning, sändes därför för sökapolitisk ut att

effekter föddes förutom implemente-de federala Såprogrammen.av
ringsforskning kusin, utvärderingsforskningen.också dess nära

fann de federalaallmänhet de resultatI programmenman avvar
rapporterade allstämligen nedslående. små, någraMan om om

effekter, mellan ochbristande koordinering organisationerom
oförutsedda oftamellan olika politiska och negativade nivåerna, om

iblandochbieffekter, allehanda resursslöseri och inkompetensom
genomförandeledet.och maktmissbruk Fråndirekt korruption iom

utgångspunkter drog de flesta dessa pionjärersina vänsterliberala av
och utvärderingsforskningen slutsatseninom implementerings- att

vad djärvare bättre organi-krävdes resurser, program,som var mera
ansvarsfördelning.sation och klarare

resultatet delar helt kon-Ironiskt blev i Destora ett annat.nog
framföralltkrafterna det republikanska iservativa inom partiet

lärdom vänsterliberaladrog nämligen helt deUSA en annan av
samhällsvetarnas utvärderingsrapporter vad dessa tänkt sig. Iän
stället för och bättre koordinerade offentliga reform-mera resurser

denna åtgärdsprogramkom till slutsatsen att typprogram man av
de slöseri, deöverhuvudtaget kunde fungera, innebarinte att att

försatte ochhjälplöst bidragsberoende ii ettmottagargrupperna
välfärdspolitiskamånga fall gjorde skada Dennaän nytta.mera

förmed krisreformpessimism hänger intimt störresamman en
grundidê. typiskt uttalande från denrationalismen politisk Ettsom

implementeringsforskaren Richard Elmore följande:kände F är

tänkta den välövervägda, rationellahar varitInsatserna an-som
för förändra deauktoritet strukturenvändningen central iattav
förhållandena.ekonomiskapolitiska, sociala och Detta synsätt växte
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fram från grundläggande centralmaktensoptimism möjlig-en om
heter besitta kunskap vad orsakar sociala problem,att om attsom
omvandla denna kunskap till bindande föreskrifter, och användaatt
välvilligt för genomföratvång dessa föreskrifter. Till detta komatt

fannsden utsträckning det skäl föri insatser, hänvis-att som genom
faktatill eller till politiskaning överväganden, den förhärskandevar

för dekunde stå behövdes föratt staten attsynen resurser som
fungera. välfärdspolitikeninsatserna Historien under deatt om

femton till åren historien hurtjugo dessa antagandenärsenaste om
fallit har alla fel,visat sig ellerDe åtminstonesättsamman. vara

förtillräckligt problematiska de skall osäkra förgrundatt vara som
Uppfattningen fortgåendeåtgärder. framåtskridande,ett styrtom

från med vetenskaplig knoW-how, orkestreradcentrum genom en
rationalistisk användningsystematiskt välvilligt tvång, verkarav

effekternamindre sannolik tidigarevi insatser.vetmer om av
förtroende förVårt sjunker liksom dess auktoritet detnärcentrum

gäller för förmåner och Allt fallerstyrning.att svara samman -verkar fast.kan, det inte ståcentrum som -

reformpessimism och, allmänt, bristande tilltro tillDenna mera en
offentlig baseradpolitik rationell diskurs, inte bara före-ären en
teelse hemmahörande hari mindreiUSA. Den även, änom om-
fattning, svensk politik och intellektuell debatt undergenomsyrat
1980-talet. Utredningenexempel demokrati och maktEtt iär om

allmänt kalladSverige maktutredningen samhällsveten-ettmera -
skapligt tillsattesmegaprojekt den dåvarande socialdemo-som av
kratiska utredningens slutrapport frånregeringen råderI1985. 1990

huvudsakligen pessimistisk grundton vad gäller möjligheterna atten
demokratisk samhällsutvecklingen. Bland anfördeväg styra annat

slutrapporteni att,man

förverkligandet serviceproducentprincipen statenav om som
fordrar byråkrati blir och oöverskådlig ochstoren som mer mer

den offentligasvårstyrbar. Makten sektorn, enligtöver teorinsom
skall vila hos de valda kommer factode irepresentanterna, stor ut-
sträckning ochtjänstemän maktSystemetsutövasatt experter.av
ökar, makten minskar.över systemetmen

Utredningen redovisade också resultat från omfattande intervju-en
studie urval svenska medborgare,representativt vilkenettav av
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omhuldade reformom-politiskt mycketklart visade vissainomatt
sjukvården, fanns detgrundskolan ochden allmännaråden, t.ex.

inför de byråkratiskaupplevde maktlöshet storastora grupper som
ledamöter,utredningensskapats. citeraFör attsystem en avsom

blittinstitusjoner"VelferdsstatensJohan Olsen:P tunge, trege oger
krav frarimlige forventningertilpassestand til åute ogsegav

statsborgerne.

delarockså den till mycketImplementeringsforskningen är stora en
patologi.samhällsvetenskapensvilleländesforskning, så enom man

förslösadefallstudiersinandealdrigEn ström omom resurser,av
målsättningar,oklara politiskabieffekter,oförutsedda omom

oförstående eller allmäntochorganisationsformerolämpliga om
betydande pessimismtidbyråkrater.illasinnade Vår är en era av

den första meningen igäller uppfattningenvad staten, är en avom
Även robusta åtgärds-området. detstandardböckerna inom mest

överleva genomföran-förväl konstrueratär attettprogram som-
medklassiskadeprocessen tenderar Desnett. symptomenatt-

kostnader kommeroch stigandeförseningarundermålig prestation,
från den förstatypiskt uttalandeuppstå", är genera-att ett annat

implementeringsforskare.tionens
problem gömda.mindre olikaemellertidfinns inteHär än tre

förkärlekimplementeringsforskare har haftförstaDet är attatt en
vilkaåtgärdsprogramoffentligatill sådanasöka sig mantyper av

varkenmisslyckanden. inteförhand till resulterat ikänt Detta är nu
metodologiskt förkastligt.eller alla lägen Närsärskilt konstigt i som

forskningsfält, sådanagällt etablerai detta fall det ärnyttettatt
söka verifiera teori,främst villillustrativa därfallstudier, en nyman

viktenhar varit visabåde nödvändiga och legitima. Strävan att av
för ökagenomförandeprocessenadministrativaanalysera den attatt

tillutfall och då söka sigpolitiskaförståelse för detvår systemets att
inriktningfullt rimligt.misslyckanden givetvis Dennakända är

politikens heroiska miss-den offentligakalla den förlåtmot, oss
forskningensden ekonomiskajämföras medlyckanden, kan

avsomnade för studerahuvudsakligen intressenumeradock att
marknadsmisslyckanden.
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koncentration studietDenna på misslyckade offentliga sats-av
ningar emellertid problematisk vårt perspektiv därär detmera ur
gäller söka efter generella för den politiskamönsteratt mera styr-
ningens möjligheter och självklart fataltDet dengränser. vore om
metodologiska snedvridning koncentrationen till problemom-som
råden innebär gjorde implementeringsproblemvi oöver-att ser som
stigliga. kan likställas med draDet generella slutsatser före-att om
tagandets möjligheter och problem baserat enbart studiet kris-av
branscher eller konkursmässiga företag. heller den militär-Inte
strategiska forskningen har försökt enbart dra slutsatsersina frånatt
nederlagens fält. Richard Elmore skriver insiktsfullSom i artikel:en
Analyser välfärdspolitik har kommit bestå förklaringarattav av
varför saker och aldrig fungerarting planerat, hög kunskaps-som en

harnivå kommit likställas med flödande Självklartcynism.att en
kan viktiga lärdomar dras studera misslyckade åtgärdspro-attav

och brister rationalitet.i organisationers Problemet emeller-ärgram
tid detta endast har vad fungerar,inteatt man genom grepp om som

vadinte faktiskt fungerar. dra generella lärdomar och fram-Attsom
förallt rekommendation praktiker baserat enbart sådanatt ge
kunskap självklart förkastligt.är

andra, och närbesläktade, problemetDet gäller det imple-även
Ävenmenteringsforskarnas val offentliga åtgärdsprogram. dåav

fråninte början valt analysera misslyckanden har typiskaattman
områden varit sådana a kräver samarbete mellan flertalettsom
olika politiska syftarnivåer, b till med olika slags medel påverkaatt
samhällsområden med dynamik vilket c kräver fält-stor att
personalen handlingsutrymmemått och där d deett stortges av
förväntade förändringarna mycket och där e teknologinär stora
vad skall för åstadkomma de förväntade förändring-göra attman
arna osäker eller obefintlig. har funnits viljaDetär rentav atten
undersöka den välfärdsprogramjust förhandtyp vetav som man

Ävenhar goda chanser misslyckas. detta har cynisk ochatt gett en
efter hand alltmer socialkonservativ prägel genren.

det tredje har implementeringsforskningen haftFör alltfören
mekanistisk och rationalistisk genomförandeprocessen. Inomsyn

administrativt kompliceradenågra, verksamheter lyckasom ens
till genomföra de ursprungliga planerna och be-100 procentman
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sluten. stället till förändradeanpassning förhållandenI ochär av-
vikelser från vad planerats och förändring planer grundsom av

gjorda erfarenheter det normala. politiskaDet och denav systemet
offentliga sektorn ingalunda oftaär ensamt att acceptera attom
målsättningar kan mångfaccetterade och fulla restriktionervara av
och planerade kan förverkligasintentioner inte fullt Dettaatt ut.
skall självklart inte i alla lägen intäkt för konservativ ochtas som en
reformpessimistisk inställning till offentlig politik. Tvärtom är
organisationer förmår till förändradesig förhållandensom anpassa
och organisationsledningar kan omforma målsättningar eftersom
gjorda erfarenheter oftast föredra framför rigida strukturer.att mera

insiktsfulla politiska beslutsfattare försöker iblandMera bygga in
sådan förändringsförmåga de dei organisationer skapar. blir,Det
kort inte alltid tänkt, det kan bli bra ändå. Dettasagt, som man men

för undanskymmainte offentligamånga vidsägs att att program en
granskning kan betraktas misslyckade, bara förnärmare utansom

hävda bedömningen vad bör klassifieras miss-att att ettav som som
lyckande från bredaremåste spektrum bara meka-göras änett att
niskt jämföra uppnådda resultat med de ursprungliga målen. Be-
tydelsen implementeringsstrukturer förmår lära sig överatt attav
tid, verksamheter tillmåste sig förändringar i omgiv-att anpassa
ningen, planer förändras ochmåste resultat inte nårävenatt att som

till planeratsvad kan mycket värde-100 procentupp av som vara
fulla, har ofta negligerats denna forskning.i

Till detta kommer implementerings- och utvärderingsstudieratt
ofta kort tid efter detgjorts vilketigång tende-att programmet satts

underskatta dels de långsiktiga effekterna, dels möjlig-justrat att
heten lära och korrigeragjorda misstag verksamheten efter-att av
hand. Offentlig politik handlar mycketi hantera förän-att ettom
derligt fält efter allmänna riktlinjer,vissa inte med kirurgiskattom

konstrueraprecision automatisk där kända insatseren process ger
kända effekter.

Utformningen åtgärdsprogrammet självklart centralärav en
faktor för skall lyckas med vad föresatt Problemetsig.att man man

bara denna diskussion ofta hamnar i överrationalistiskär att en
diskurs, där de studerar implementering till del sysslar medstorsom

beklaga den politiska ibland producerar irrationellaatt att processen
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resultat form oklara eller motstridiga eller till ochi med omöj-av
liga för offentliga förvaltningen.mandat den ligger emellertidDetta
delvis den politiska Politikeri kan,natur.processens genom
exempelvis kraftig massmedial fokusering problem, komma iett
situationer där de uppfattar tvingade formulerasig någotattsom
slags åtgärdsprogram för samhällsproblem för vilka det inteäven
finns väl beprövade eller kända motåtgärder. Resultatetnågra ärens

tendens olösliga sociala problem byråkraternakastaatten som
sedan blir syndabockar problemen blir lösta.intenär

kan orsaken till det åtgärdsprogramexisterarDetta attvara som
goda grunder kan enbart symboliskt värde, dvs.ärantaman av

inblandade från dedär de flesta tänktautgår inte äratt attprogram
ha effekt söka förnågon visa någonting åt-än görsattatt attannan
gärda problem oklartuppmärksammat vad och med vilkenett -
effekt.

Å det där det finnsandra sidan finns mycket starkasituationer
moraliska skäl vidta offentliga åtgärder majoritetenvitrotsatt att
saknar tillräcklig god kunskap relationen mellan ochinsatserom
effekter, eller där mycket osäkra vilka effekternavi är över-
huvudtaget Symbolisk politik har bara utbudssidainte utanen
också efterfrågesida. skall olikaingripaKraven att staten moten
samhällsproblem har helt enkelt åtföljtsinte motsvarandeenav
tillväxt i kapacitet.statens

finns policyforskare hävdar det enklareDet att natt-som var
väktarstatens till skillnad från oftasttid då kunde använ-staten, nu,
da välkänd typiska uppgifterteknik för sina hänga krimi-attsom
nella eller emellertidbygga broar. kraftigt underskattarJag tror man
svårigheterna implementeringen uppgift dåtidensi staterav en som
sysslade med, nämligen bedrivamycket militära operationer.rätt att
Implementeringsforskning härvidlag bygger den slags förteori
krigsioperationer tillbaka till den tyske militärstrategengårsom
Clausewitz tidiga 1800-talet.skrifter från det dennes centralaEtt av
budskap militära oförutsebaraoperationer så någonatt attvar var
generell kunde etableras. stället detteori inte centralaoperativ I var

förbereda mentalt för denna krigetsbefälhavare oförutsebarhet.att
Clausewitz centrala begrepp för beskriva kriget strategisktatt som
problem och"friktion, "osäkerhet" slump.var
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Implementeringsforskningens huvudrekommendation är som
målen med policyn och klara ochmåste precisaatt attsagt vara man

förhand har kunskap relationen mellan åtgärder ochinsattaom
efterfrågar allmänteffekter/ mål. hållfast identi-teoriMan en som

fierar de centrala faktorerna och orsakssambanden. Nakamura 8C
Smallwood hävdar Både åtgärdsprogrammets mål ocht.ex. att:

formulerasmedlen för dessa mål måste inå äratt termer som pass
genomförarna vad de förväntasprecisa göra."att vet

offent-emellertid fall helt orealistisk bild vadi mångaDetta är en av
omöjligpolitik handlar bygger i grundenDen även enom.

relationen mellan kunskap och politisk handling. Inomsyn
heltnämligen då det saknasområdenmånga måste ävenstaten agera

förhållan-verkning och desäker kunskap både insatsernas omom
medskall skall illustrera dettaden råder då insatserna Jaggöras.som

statlig verksamhet, nämligen det militäraklassiskt område förett
talar ovanlighetensförsvaret. empiriska forskningen här förDen

tydligt språk, för uttrycka det försiktigt. oerhörtskull Iett att
teknologifall länder försvarsprogram vad gällerharmånga satsat

delar felaktiga och byggtoch visat sig intestrategi i stora somsom
ochrelationen mellanfungerande kausal teori insatsernågon om

effekter. till detta kommer det militära företagOrsaken iatt somav
förutseandra verksamheter alltid oerhörti svårtmånga är att
exempeleffekter, tilloch insatsernarelationen mellan insatser ärom

kvalitativt. Skälettillräckliga kvantitativtsåväl är attrent mansom
förhållanden under vilka kommerinte kan bestämma de insatserna

baraaccelererande tekniska utvecklingentill användning. Den är en
dettabidrar till osäkerheten och flexibilitetende faktorerav som

de tänkta för-område. osäkerheten i scenarionEn är somannan
bygger uttryckt det, detsvarsplaneringen på. Som Regan största

skaffa frånplanerare information sinaproblemet för militära är att
för vilket slags krig de skall förberedapolitiska ledare sig.om

grundallvar vill hävdaLikväl detär ytterst attsom av
osäkerhet det gäller sambandetdenna kunskapsmässigajust när

från ha militärt försvarmellan och effekter bör avståinsatser att ett
det rationellt möjligtfrån försöka utformaeller såavstå att som

lik-kunskapsläget. detta slags åtgärdsprogram,efter det rådande I
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i så många andra, handlar det i stället utforma densom attom
offentliga politiken den kan hantera osäkerhet och kravetatt
flexibilitet i implementeringsledet. beslutnaivtDet är att tro att om

handla kan från början har säker kunskapatt styras av om om
vad kommer fungera. enda förefaller helt säkertDet ärattsom som

militärt försvar byggdes efter de rationalistiska dokt-att ettom upp
riner implementeringsforskningen föreskriver skulle det asom
antingen inte förekomma alls eller b helt oanvändbart hän-ivara
delse krig, eftersom det skulle sakna den flexibilitet och förmågaav

hantera osäkerhet krävs för framgång militärai operationer.att som
vikten denDetta inse tillgängliga kun-attresonemang om av

skapens begränsningar, särskilt den skall tillämpas i olikamånganär
och okända situationer, kan överföras till offentliga politik-många
områden. med säkerhetVi inte vilken åtgärdervet typ av som
fungerar inom delar centrala områden kriminal-såsomstora t.ex.av
vården, den kurativa socialpolitiken, sjukvården, miljövården, ut-
bildningsväsendet och arbetslöshetsbekämpningen. saknarVi
många områden möjligheten centralt inhämta säker kunskapatt om
vad fungerar fall haroch i de vi någorlunda säker kunskap såsom
fungerar den bara förändrasi vissa situationer. kunskaps-Dessutom
läget mycket snabbt dessa områden.inom många av

föreställning implementeringsforskningen, detDenna inom att
gäller först finna helt säker och fungerande policyteori bakomatt en

förutsättning och villkor för det,sjösättaprogrammet ett attsom en
bästai fall fall direktnaiv, farlig. idéiär Dettavärsta är en som

förefaller hänga med det fordistiska löpande-bands-produk-samma
tionens samhälle femårsplanereller Sovjetepokens vilka byggde

högst hierarkin alltid vad skullei visste görasatt man upp som
och hur, och de utförde detta bara hade eftersigrättaatt attsom
dessa centrala och detmål. post-fordistiska,precisa post-sovjetiskaI
informations- och kunskapssamhället denna idé emellertid full-är
ständigt föråldrad. Förändringstakten hög de flestainomär
policyområden och kraven verksamheten efteratt anpassa
skiftande förhållanden möjligheten besitta säkerså stora att att
kunskap vad bör central ochnivå hinna förmedlagörasom som
denna till lokal nivå oerhört liten.är
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Olika slags åtgärderoffentliga

Vad finns det fördå olika offentliga åtgärdsprogram ochtyper av
kan hittavi rimlignågon indelningsgrund syftevårt attsom passar
hitta vilka komplicerade genomföra andra.är änattsom mera

delvisSvaret givet osäkerhet hanterasär Iu måste istörreovan: som
genomförandeledet desto blirsvårare det. första distinktionEn av
vad denna osäkerhet handlar hur de förhållandenaoperativaärom

i vilka den offentliga politiken ingripa. kan iDessautser attavser
extremfallen fullständigtantingen dynamiska eller fullständigtvara
statiska till karaktär. Uttrycktsin gäller frågansättannat om

måste den offentliga styrningen till falls unikavarjeman anpassa
situation och egenskaper för önskatnå resultat, elleratt om man
kan arbeta med generella och standardiserade insatser.mera

andra distinktionen harDen med insatser be-göraatt typen av
rorende vilkeni grad önskar påverka samhällsförhållandena,man
dvs. hur direkt eller indirekt önskar intervenera. Det ärstaten en
sak regelverk innanför vilkasätta sätteratt ettupp som ramarna
människor eller det civilaorganisationer i samhället kan efteragera

tycke och skön. Exempel detta kan civilrätten ellereget vara
äktenskapslagstiftningen. reflek-handlar skapa slagsDet attom en
siva rättsliga både självreglerandesystem och självständiga.ärsom

föreligger skillnad formellHär vad privatarättmoten som anger
aktörer får fåroch ochinte materiella rättsreglergöra, mot som

vad den enskilde kan kräva eller krävas civil-Ianger staten.av
regleras emellertid vilkainte ochrätten tjänster skallvaror som

bytas och äktenskapslagstiftningen innehåller inte många precise-
ringar bör gifta medsig eller vad skall före-om manvem som
komma inom äktenskapet. lägger sig inom mycket vidaHär staten
ramar inte vissa precisa regler för kontraktenssårättmen ut-
formning gäller. finns olika ekonomiskaHär även typer styr-av
instrument skatter och generella bidrag. för enkelhetensLåtsom oss
skull benämna denna politik reglerande.typ av

sak då direktDet via sina organisationerär statenen annan egna
vill söka påverka medborgarnas handlande och framförallt försöka

dem djupet ändra beteende.sitt gäller alla formerDettaatt av
vad engelska kallas "human-processing, dvs. den verksam-som
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het sker skolor och andra utbildningsorgan,i socialbyråer, isom
fängelser, alkoholistanstalter.

Vilken offentliga åtgärdsprogram då respektiveärtyp mestav
problematiskt implementera.minst kan dravi omvändHäratt en

implementeringsforskningens karaktär eländesforskning,nytta av av
dess tendens leta efter de problematiska fallen. Detmestatt
förefaller enighettämligen den komplice-stor att mestvara en om

kanrade de beskrivas dynamisktärtypen av program som som
interventionistiska, medan det betydligt enklare genomföraär att

förhållanden.skall reglera statiska Exempel dennaprogram som
förra arbetsmarknadspolitik syftar tillärtyp attsomav program

lågaöka sysselsättningen för dem med kvalifikationer, bostads-
politik syftar till bostäder hemlösa eller socialt miss-attsom ge

syftar tillanpassade, utbildningspolitik göraattsom avancemang
fördelatinom utbildningssystemet mellan olika socio-mera

socialpolitikekonomiska eller syftar till direkt kura-somgrupper
för slagstiva åtgärder. detta aDet är ärgemensamtsom program

handlarde alla, olika direkt söka påverka enskildasätt,att attom
dynamiskmedborgares beteende och b kun-i atten process

skapsläget vad fungerar osäkert och c variationernaär uteom som
fältet offentlig verksamhet efter generellaAttär stora. anpassa en

tillfälliga skiftningar t.ex. konjunktursvängningar svårtärmen av
olika skäl. det första det komplicerat byggatvå inFör är att ett

effektivt den offentliga förvaltningen.i offentligaAttstyrsystem
förändra verksamhet efter skiftan-organisationer sin rätt sättatt

de notoriskt komplicerat. Till skillnad frånomständigheter är
idealmarknad denexempelvis företag känner typiska offent-en

omedelbartliga förvaltningsorganisationen sviktandeinte av en
producerar eftersomefterfrågan vad vanligtvis harmanman en

efterfrågan/ kundkrets.politiskt bestämd det andra ligger detFör
offentliga förvaltningenofta värde den relativt stabili ärett att en

med distans till den politiska församlingen,organisation viss inteen
från rättsstatligt perspektiv. Domstolar skall, förminst ett att ta ett

typfall, kunna påverkas politiskt. Likvälolika skäl kan deninteav
inträffar snabbaparlamentariska då det sociala ellermajoriteten

förändringarpolitiska förändringar, önska omedelbara domstolar-i
ärenden.döma i vissasätt att typernas av
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det tredje detFör parlamentariska beslutssystemetär singenom
inneboende logik tämligen långsamt det gäller sändanär ivägatt
signaler till den offentliga förvaltningen. normala fallI fattar man
principbeslut gång föråret åtgärdssektor. dennaInomen om en
sektor kan dels förändringar ske mycket snabbare, dels behövs det
ofta fattas tusentals beslut hur enskilda fall skall åtgärdas. Medom

klassisk formulering Charles Lindblom kan dettaen numera av
harsägas thumbs,strong fingers".att statensom no

Problemen med de offentliga insatserna till enskildaatt anpassa
fall leder in dei någorlunda välutforskade fälten inomettoss av
implementeringsforskningen, nämligen teorin frontlinjebyrå-om
krater. Enligt denna kommerteori de offentliga åtgärderna inom
denna dynamiskt interventionistiska realitetenityp av attprogram
utformas den fältpersonalen.operativa Skälet till detta detärav att
inte, grund de osäkerhetsfaktorer möjligtnämnts, ärav som ovan
för de centrala politiska i detalj föreskriva de olikartadeattorganen
åtgärder bör vidtas alla dei olikartade fall hanteras.måste Isom som
stället måste den operativa personalen direkt medborga-mötersom
ren/ klienten till exempel lärare, sjukvårdspersonal, socialarbetare,
poliser relativt handlingsutrymme för precisavgöraett stortges att
vilka slags åtgärder bör in dei enskilda fallen.sättas måsteDesom
med andra ord självständigt ochrätt bedömaattges eget ansvar
vilka insatser lämpliga deni aktuellaär situationen och det ärsom

deras handlingar blir det offentliga åtgärdsprogram-summan av som
vad dettamån relateratI till vad beslutatär de demo-ärmet. som av

kratiskt tillsatta inom området således betraktaärorganen att som
fråga.öppenen

realiteten innebär dettaI ochmånga för enskilda medborgareatt
utomordentligt viktiga beslut fortlöpande kommer utformasatt av
lokala offentliga och enskilda tjänstemän. vaduppstårHär viorgan
kan kalla för demokratins hål, innebär de be-ett svarta attsom som
slutar medborgarnas välfärd förvaltningar ochär tjänstemän, därom
det kan tillsvårt, omöjligt, utkrävagränsen något slagsvara att

valda politikerna harDe bara mycket begränsat inflytan-ansvar. ett
de utformningen den offentliga politiken,över eller direktav mera

vad dessa falli egentligen med medborgarna.görstaten-
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statiskt reglerande politik den dynamiskaTill skillnad från ären
grund de institutionaliseradeproblematiskinterventionismen av

demokratin byggts exempelvis rela-former utifrån vilka Det ärupp.
folkpensionen krävslätt ändra -itivt stort settatt en-summan

centraldatorn Riksförsäkrings-instruktioner tillbart några nya
ändra attityder beteende hosverket. betydligt ochsvårareDet är att

Även de fallsocialarbetare och poliser.fältpersonal lärare, isom
känna till hur och detta fårmöjligt ocksådetta vimåsteär om av-

vilka åtgärderindivider de förrassedda effekter hos de ärmot
politiker till högrelängd från centralariktade. Styrningskedjans -

slutligen till med-mellanchefer, till fåltpersonal ochämbetsmän, till
blir utomordentligtdetta styrningenborgarna baragör att en-

komplicerad process.
typfall, nämligen de generelladetta medskall illustreraJag ett

statiskfall vad benämntjag interven-barnbidragen, är ett avsom
generella bidragdessa och liknandeProblemet medtionism. år att

tämligen dåligt. Enkeltbehovmedborgarnasde plan möterett
ballis-och de rika får för mycket.får för liteuttryckt de fattiga I-

detta siktakunnatiska skulle ärsäga attatt atttermer somman
träffamöjligt söka allt lika.träffbild Detnå att vore,stor som -

bättre bidragen avpassadesbehov,utifrån medborgarnassett om
skiftande och generellt olikatidenkontinuerligt efter deras över

Teoretiskt kunde finkalibreraomständigheter.ekonomiska man
månad finge besök social-familj varjevarjesåsystemet att av en

eko-familjen gick derasmed igenomtillsammanstjänsteman som
check med lämpligoch därefter skrevnomiska situation ut en en

finkalibrigt fullt möjligtsådantbidragsumma. ärEtt systemmera
möjligt. förträffbild Priset nåexaktoch sånå attatt somavser

emellertid högt. Dels blir behovetträffbildendenna precision i är av
blir kontrollen och in-högt.antalet socialtjänstemän Dessutom av

mycket dels kommer denlivmedborgarnas privatatrånget i stor,
be-händer, eftersomreella makten glida i tjänstemännensöveratt

det enskilda fallet.deras bedömningsluten blir beroende avav
tillfredsställande utifrån dennaoch för sigiDet manomvore

principiellt plan, dra slutsatsen inteanalys kunde, att staterett
därför för-de saknardynamisk interventionism,bör syssla med att

rekommendation frånsådan politik.genomföramåga Dennaatt
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implementeringsforskningen har emellertid ingen generell grund,
verkligheten enkelinte så och välordnad. det första finns detär För

studiermånga visar har förmåga till dynamisk inter-att statersom
ventionism. Under specifikavissa omständigheter kan mycketstater
väl lösa denna uppgifter. det andra det realitetenFör i inteärtyp av
politiskt möjligt låta bli. önskarvi samhälletOm skallatt att t.ex.
vidta åtgärder vanvård barn, handikappade vård ochmot grov av ge
sysselsättning, rehabilitera yrkesskadade, bedriva aktiv arbetsmark-
nadspolitik eller ha ordningspolis, det inte möjligt undvikaären att
dessa slags offentliga åtgärdsprogram. lärdomenSnarare är att om
denna åtgärder skall fungera måste inse det ställertyp attav man
mycket krav den offentliga förvaltningens organisering ochstora
förvaltningsåtgärdernas legitimitet, inte minst då möjligheten att
utkräva de professionella kårer i realiteten kommeransvar av som

för genomförandet de demokratiski ordning fattadeatt ansvara av
åtgärdsprogrammen.

Slutsatser

Frågan demokratins räckvidd både ochnormativt empirisktärom
komplicerad. har velat pekajag två centrala problem.Här Detut
första vikten hitta balanspunkt mellan kollektivism ochär attav en
individuell andra harautonomi. med möjligheterna tillDet göraatt
demokratisk med kända tekniker,styrning visat begrän-sigsom,
sade. Demokratins räckvidd begränsas praktiskt de demo-rent av
kratiska beslutskapacitet. Båda dessa faktorer måste iorganens tas
beaktande diskussioneni demokratins räckvidd.om
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StockholmNils Karlson, ful. dr,

haftAldrig världshistorien har demokratin starkare ställ-tidigare i en
har människorvärlden dag. Aldrig tidigare levtning i i många iän

samhällen, med växande välstånd och allt starka-relativt öppnasett ett
skydd demokratiska fri- och rättigheterna. liberala demo-för de Denre

globaltkratins institutioner segertåg.gör ett
befrämjar frihet, öppenhetSkälet uppenbart. Institutionerär som

växandeoch och skapar synergierdemokrati incitament som ger enger
kaka, delarna. plus blir fem.helheten blir Två tvåstörre än

På global utvecklingmedtvärs

svenska demokratinutveckling Sverige.denna gårPå Dentvärs mot
helheten blir mindre delarna.tycks Tvåha drabbats anergi, änav

plus blirtvå tre.
har halkat efter,Kloka dag Sverige vårtiär attattompersoner ense

Enligtpolitiskt-ekonomiska riktigt fungerar det borde.intesystem som
Åberg, socialdemokratisk statssekrete-tidigareexempelvis Carl Johan

Aftonbladet, landshövding Västmanland ochchefredaktör för irare,
utmärks de utvecklingchef för AP-fonderna, årens251 3 senaste av-

ökning arbetslösheten tillökad statsskuld,kraftigt 13 procenten aven
köpkraft, kraftig offent-realt stillastående ökningtotalt sett, en aven-

tillökad skattekvot från ochsektor till priset 40 60 procent enav en
förhållande till andrautförsåkning den svenska ekonomin i OECD-av

plats.länder från tilltopposition 16:een-
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Jämfört med andra jämförbara länder har tillväxten lägre, köp-varit
kraftsutvecklingen varit antalet nyskapade jobb färre och löne-sämre,
utvecklingen Nettolönen för genomsnittlig industiarbetare isämre. en
Sverige i dag endast lönen för motsvarande arbete iär 54,8 procent av
Schweiz. kronor räknat betyder det den svenske arbetaren fårI att
drygt kronor mindre lön kollega.år i sin Motsvarande100 000 änper
siffror gäller för flertalet andra yrken. ovedersägliga fakta. FörDetta är

Åbergytterligare siffror, 1997.se
utveckling påverkar alla, drabbasDenna naturligtvis demestmen

och de allt högre utsträckningi har blivit beroendeutsatta,svaga som
och kommun för välfärd.sin tid-varje vecka iIstat stort settav ser

ningar och andra media olika behövande fårreportage om grupper som
mindre stöd och hjälp. Se NyheterDagens 971213, 980102,t.ex.

Allt oftare980312. kan tidigare löften från980104, ansvariga980128,
politiker och infrias.tjänstemän inte

Sjunkande legitimitet

Parallellt med denna utveckling har förtroendet för centrala sam-
hälleliga deinstitutioner, inte minst politiska, urholkats.successivt
Exempelvis har bara drygt hälften 54 procent för-svenska folketav
troende för medanrättsväsende, 31vårt tio procent harintetre av
det. Bland LO-medlemmarna det förtroendeharinteär 35 procent som
för jämförträttsväsendet, med SACO-medlemmarna21 procent av
SIFO 1997-02-05.

Enligt de undersökningar genomförs Sam-SOM-institutetsom av
hälle-Opinion-Massmedia Holmberg och WeibullSören Lennartav
vid Göteborgs faller förtroendetuniversitet för samtliganästan sam-
hällsinstitutioner. och handlarregering riksdag det regelrättFör ettom

förtroendet.i Medan knappt svenskarna sluteti40 procentras av av
1960-talet uttryckte misstro politikerna, siffrasin motsvarandemot var
tjugofem landår inget i harInästan 70 Europaprocent. annatsenare
politikerföraktet bland befolkningen ökat mycket deså åren.25senaste
Svenska politiker ligger dag till hosi väljarna kollegersina isämre än
Danmark, och Nederländerna. skala frånPå hundraminusNorge en
till plus hundra ligger tilltron till riksdagen minus regeringen23,
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minus kommunstyrelsen29, minus Se Gilljam Holmberg30. 8C
Gilljam Holmberg och1993, Holmberg8C Weibull1995 1997.8C

dystra utveckling bekräftasDenna rad andra studier. Exempelvisav en
visade Temos undersökning oktoberi den andel befolk-1996 att av
ningen har förtroende för regeringen/ kanslihuset sjönk från 50som

till1987 32 1996.procent procent

Anergins orsaker

Vad då orsaken Varför har det illaär gått Varför lider Sverige av
anergi

Vissa, ledandemånga politiker också exempelvist.ex. men stats-
i Demokratiråd, hävdarSNS orsaken politikerna harårvetarna att att

för lite makt. de baraFinge och handlingskraftstörremer resurser
skulle problem lösas. Med tanke den offentliga sektorns andelatt av

högreBNP i något OECD-land förefallerär dettaän något naivt.annat
Endast dei forna hade de makthavande politikerna direktöststaterna
eller indirekt tilldelat makt fattasig beslut användningenatt om av mer

de svenskaån det gick där65 BNP. Hur vi.procenten vetav
populärt förslagEtt det finns ideologiska orsaker tillärannat att

Sveriges tillkortakommanden. härSå valtideri det naturligtvisär sär-
skilt vanligt. Hade bara idéer fåttvåra och inte de andras skullestyra

Ävenallt ha annorlunda hävdar detta säkerligen ärsett ut, man. om en
bidragande finnsorsak, det skäl hår ställa sig tveksam.ävenattnog
Vårt minnas exempelvis har haftSverige borgerligaår regeringaratt att

år de bör9 således fördelas hyggligtAnsvaret22. jämntutav senaste
mellan blocken.

Ytterligare omtyckt förklaring till varför politikerna för-ien tappat
troende och svensk ekonomi och välfårdsutveckling sackat efter år ett
antal omvärldsförändringar. Felet skulle inte ligga hos själva utanoss

håll. finns det rad olikaHär varianter. Vanligast skyllaårannat en att
globaliseringen. den svenskaTrots ekonomin har varit deatt en av

och exportinriktade säkerti skulle plötsligtöppna år,100mest nu
kunna klarainte den internationella konkurrensen Med tanke

svenska företags framgångar under år detta fögaär ävensenare tro-
värdigt.
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Därefter brukar skylla media. Orsaken till harpolitikenattman
lågt förtroende och misslyckas sina strävanden mediasi påstås ut-vara
veckling. den särskilda mediadramaturgin, med förenk-Tanken är att

förkortningling, tillspetsning, dramatisering, och personifiering som
väsentliga inslag, skulle snedvrida den offentliga debatten och under-

faktiskaväljarnas kunskaper den utvecklingen. Mengräva ävenom om
det kan ligga del detta, det dock illa med den faktiskai så rimmaren
utvecklingen. Aldrig tidigare, visar undersökningar, har svenskamånga
väljare kunnigare och bättre informerade viktiga samhällsfrågorvarit i

iän
alltid offentligaTill det vanligt, inte i sammanhang,sist är än attom

komplext och pluralistiskt.påpeka samhället har blivit så På 1950-att
allting enkelt och homogent, finge bara tillbaka denoch 60-talen vivar

invandrare,tidens samhälle, mångfald och skulle allt fungera välutan
de andra nämnda omvärldsförändringarna dockigen. likhet med harI

denna utveckling bara påverkat alla andrainte i Sverige ävenutanoss
den knappast användas förländer. Följaktligen kan förklara våratt

världens pluralistiska eller invandrar-särutveckling. Faktum är att mest
samhälle, det land kanske har haft den allraUSA,täta är mestsom

tillutvecklingen de åren.positiva 20 30senaste

Styrelseskickets betydelse

betydande detMycket stället för utsträckning finns italar ii svaretatt
hur demokrati harstyrelseskick utformat, konstruerats.vårvårt ärsätt

eller styrelseskicket ända-grundlagen, konstitutionen mindreOm är
demokratin vad skullemålsenligt utformad fungerar sämre än som

alltså demokratin dennakunna möjligt. Felet inte i sigär omvara -
råder berättigad konsensus. den globalabred och minst visarInte

liberalatidigare påpekats, den demokratins styrka.utvecklingen, som
dettycks ha ställt till hemsnickradeNej, det vår variantär egen,som

demokrati.
samhällets grundläggande systemfel, kandet svenska åt-Anergin,

undermåliga grundlag. Systematisktdelvis förklarasminstone vårgenom
politiska beslutssystemet,och under lång tid tycks det riksdags-oavsett

kortsiktighet och särintressen. politiskamajoritet, ha premierat De
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harvad samtliga inblandade aktörerbesluten har blivit sämre än
förväntatönskat eller sig.

Återkommande till budgetunderskott, devalveringar,tendenser
politikerförakt,viktiga frågor, höjda skatter,inflation, beslutsoförmåga i

exempel.offentlig sektor uppenbaraständigt växande ärm.m.en

parlamentarismExtrem

regeringsformfick årsstyrelseskick SverigeDet 1974 är ettgenom
och 60-talens rekordår, dentid. Efter Ting-typiskt barn sin 1950-av

samhälle tilltro till politikstenska idyllen, präglades vårt extremav en
sociala och eko-till och allamedel. skulle läggasLivet rätta typer avsom

med politiska jämför Karlsonskulle lösas ingreppnomiska problem
1993.

bred politiskstyrelseskicket moderniseras.skulleSjälvklart Iäven
mycketjämförelse med andra länderenighet grundlag i ifick vi somen

Styrelse-centralisering och parlamentarism.hög enhet,grad betonar
valenden uttrycks de allmännaFolkviljan iskicket monistiskt.är som

proportionellthar endastskall slå direktigenom sammansatten,-
riksdagen. Inslagen lagprövningkammare parlament,i vårt är ytterstav

kommunala själv-konstitutionell domstol.begränsade. saknarVi Denen
direktvaldhar presi-mycket chimär. ingenstyrelsen och Vii mångtär en

rådgivandehandspelar undanskymd, förstadent. iFolkomröstningar en
1997. folketStjernquistroll Sydow NärPetersson 1993,1989, envon

Annorlundakan deteller fjärde har sitt, gå.tredje årgång ut-sagtvart
svenska styrelse-maktdelning detinslag itryckt saknas i stort sett av

del förklaringen till denväsentligsannoliktskicket. liggerHär en av
tillkortakommanden.svenska politikens

den be-såväl den lagstiftande ochtilldelatshar parlamentetSverigeI
kon-kontrollerande eller granskande makten. Vårskattande densom

parlamentarisk. Följdenrimligamed alla måttstitution mättär extremt
harverkställande makten, regeringen,paradoxalt denhar blivit, attnog,

demokratiska länder.alla andraställning ifått starkare än nästanen
oundvikligenviktiga uppgifter hamnar iriksdag med mångasåEn

särskilt väl.följaktligen uppgiftutför ingenolika målkonflikter, och Den
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parodi granskning statsråden konstitutionsutskottet sigägnarav som
kan illustrera problemet.

Demokratins kärnidé

Uppenbart viss insikt finns styrelseskicksvårt tillkorta-är att om
kommanden. rad, likväl otillräckliga,En åtgärder har faktisktmen
genomförts under Europakonventionensår: inkorporering isenare
grundlagen, medlemskapet deni Europeiska Unionen, den fyraåriga
mandatperioden, den förändrade budgetprocessen, Riksbankens ökade
oberoende och inslaget personval riksdagsvalen.i Någon verkligav
diskussion eller analys förändringarnas konsekvenser för vårom av
demokratis funktionssätt har dock inte skett. har genomdrivitsDe
uppifrån, utifrån andra föregivna skäl.

Demokratins kärnidé, folksuveräntiteten, kan emellertid förverkligas
olikamånga grundlagVår intet det enda.sätt. år sätt

pluralistiskt statsskick,I detsåsom amerikanska, detett mer
schweiziska eller det tyska, betonas maktdelning och decentra-snarare
lisering. Folkviljan uttrycks samtidigt rad olika parla-sätt:en genom

med kammare väljstvå olika och ofta vid olika tid-sättment som
punkter; inslag folkomröstningar; oberoendestörreettgenom av genom
domstolar och stark lagprövning; republikanism eller president-genom

starkt rättighetsskydd; lokalt självstyre.styre; ettgenom genom
Med konstitution detta slag förstärks inslagen reflektion ochen av av

eftertanke det politiska beslutsfattandet.i Kortsiktiga folkopinioners och
särintressens genomslag i lagstiftningen hindras eller fördröjs. Och, inte
minst, olika demokratiskt förankrade maktcentra möjlighet över-ges att
vaka och balansera varandra. Folket fler röster.ges

talar förDet grundlagsreform dennai riktning baraintemesta att en
skulle stärka den svenska demokratin också väsentligt förbättra deutan
politiska beslutens kvalitet. kortsiktigaDen opportunism präglatsom
svensk politik de decennierna skulle förhoppningsvis kunnasenaste
undvikas.

självbundna statsmakten det långsiktigtDen starka folkstyret.är
demokratin skall långsiktigtFör legitim, politikenmåsteatt vara
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lagbindas, själv förden verksamhet.måste sin Sverigesätta gränser egen
behöver och mindremaktdelning parlamentarism.mer av av

átFler folketröster

behöver bred diskussion där förutsättningslöstSverige vi övervägeren
olika alternativ fördjupa folkstyret maktdelning.ökad Detatt genom
viktigaste enskilda åtgärderna för införandede sig,inte såsomär var av

kammare riksdagen, stärkt kommunalt självstyre, reell lagpröv-två i
konstitutionell domstol, stärkt rättighetsskydd, republikanismning, en

kaneller höjda majoritetskrav, åstadkomma styrelseskickutan att ett
där balanserarolika demokratiska mekanismer varandra, där folket ges
fler bör den svenska demokratins kunna undvikas.Då anergiröster.
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Bergenprofessor,Eriksen,Erik Oddvar

slik kanforformVelferdsstat vår EnanvenderVi stat. stattermen om
eller flerefärreomfattende,mindreeller ta oppgaver,seg avveere mer

minimumsgmnnlagulikebyrder måter.goder Somfordele etog
minimumsstandarder forsikretvelferdsstatindividet isier erat en

politiskedette gittutdannelse,boliglivsmiljø,inntekt, at er somogog
utenfor denholdestingreflektererVelferdsstatenrettigheter. at noen
politiskehjelpvedmarkedetkonkurransenkontinuerlige avog

med rak åoverlevemuligskal åtiltak. Det uten veereryggogvaere
skalarbeid Velferdsstat.ha i Manaltså åmarkedstiltaker, uten en

tilderesfamilie, slektavhengigoverlevekunne å evneoguten avvaare
hjelp.

velferdsstatenutviklingenetableringenviktig åDet at avogseer
demokratiskedenutviklingenmedhenger rettsstat.avsammen

tilselvforståelse knyttetgrunnlag sinhar sittstatsformenDenne og
doktrinenbygdmenneskerettigheter. Denbegrepet atomerom

fornuftigetilhar å gjøremoralskmennesket evnesompersonener
skal leve.liv dethvilketbestemmetil selvselv, åforvalg, ta ansvar seg

like verdiallesprinsippetbyggerdemokratiskeDen ogomrettsstat
blivdenne frihetensikkrefor åVelferdsstatenfrihet.alles like ater

de svakestes interesser,til forspecielt ådermedreel ogta vareog
selv.ikke kan Dennefremst demførst ta vare segsomog

ulikekommet isituasjondagensvelferdsstaten i mange ogopper
problementyper

hvorvelferdsstatskritikken,kunneåFor mange-et grep om
kompleksetil deforholdefor kunneden åfassetert seger, og

diskurserskille mellomherskal jeg tre omgang,som erprosessene
samtaleher bare mäter ådiskursMedvelferdsstaten. menes
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systematisk innenfor felt. Ved skissereå diskurseret tre om
velferdsstaten ønsker jeg både framå de problem-sammensatte
forståelser tilstede i dagens debatt, framogså å vårsom er atmen
forståelse velferdsstaten har endret karakter. avspeiler såledesDeav en
historisk utvikling. skal snakke rettferdighetsdiskursJeg om en som er
knyttet til oppkomsten konsolideringen velferdsstaten. Såog av over
til effektivitetsdiskurs betegner situasjonen 70- 80-en mer som og
tallet spesielt. Endelig skal skillejeg diskurs kaller forjeg frihets-ut en
diskursen den tredje diskurs vi står dag.i i jegtypesom er som oppe
skal utdype denne diskursensiste med referanse til rettferdighets-
begrepet teknokratiproblematikken.og

Rettferdighetsdiskursen

Velferdsstaten uttrykk for normativt prinsipp de ikkeet et atom som
kan hjelpe selv har krav offentlige opprinneligeDenneseg støtte.
diskursen velferdsstaten knyttet til forståelse individetom er en av

myndig med krav respekt. denne opprinneligeIetsom vesen
diskusjonen velferdsstaten vi motiver,atom ser mange normer og
interesser har formemed denå harvant vaertog mange grupper
med kjempeå den fram. gjelder den kristne lekmanns-Det
bevegelsen, arbeiderklassen, spesielt sosialdemokratiske partierog

ved hjelp statsmakten omformet samfunnet. sosialeMangesom av
partier interesseorganisasjoner har drevet fram ulikegrupper, og typer

velferdsreformer. Individet tilkjennes med velferdsstaten sosiale
rettigheter, ikke bare sivile politiske rettigheter. Detog er mange
ulike legitimtere velferdsrettenemåter å skal herpå. ganske enkeltJeg
gjøre begrep fra Ulrich velferdstiltakPreussnytte etav om som
statsborgerkvalifikasjonspolitikk. betyr har kravDet at man
Velferdsrettigheter den grad dei for kunneå gjøre bruk sinetrengs av
politiske rettigheter. Slike rettigheter kan medgrunngies kvalitetenat

kollektive beslutninger bedres borgernesnår kompetanser økes og
flere kannår delta. Velferdsrettigheter således ikke bare deier

underpriviligertes interesse, i alles. likhet i samfunnetStørremen
bedre deltakelsesmuligheter, øker informasjons-noe som og
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den politiske det øker legitimitetenargumentasjonsnivået i prosess: og
rasjonaliteten politisk beslutningsfatning.i

Velferdsstaten industrisamfunn,i dvs. komplekstoppstår iet et
samfunn hvor individene kompetanser for fungereåtrenger typernye

for kunne delta lik linje samfunnslivet. kanå i Man atog
individene sikrer grunnbehov fra det offentligesinemå noen av
fordi samfunnet blitt uoversiktlig komplekst. krevesDeter mer og

individene modeme samfunn, blanti denet annetmer av grunn av
teknologiske utvikling, det krevdes for å kompetentenn som vxre en
deltaker naturalhusholdssamfunn.enkelt Velferdsstaten bådei et er
funksjonelt nødvendig forlegitimitetsmessig kapitalismen. Denog
bringer til for borgemeveie de skaltrengs atressursene som erverve

de nødvendig forkompetansene bli kompetentåseg som er en
deltaker arbeidslivet skole- utdanningssystemet.gjennomi og
Velferdsstaten for autonomireparasjon for tale med Niklasåstår

forLuhmann. korrigerer markedssvikt blant vedogså åDen annet
etablere ikke-lønnsomme, samfunnsmessig nødvendige infra-men

velferdsstatenstrukturtiltak. Endelig kan sikrer vissaten en
utjevning mellom klasser. regulerer markedsøkonomienDen og
kompenserer usosiale bivirkninger.dens Det et arrangementer som
får til bli godtakbarmarkedskapitalismen for arbeidstakerne.å

funksjonelle siden ved velferdsstaten viktig, det fårDenne er men
ikke den fordekke det faktum uttrykk moralskat eterover en
laeringsprosess: etablert for hvordandet skalnye normerer man
behandle ved individet sikreslikhet ulikhet overlevelsesevneatog

Velferdsstatspolitikkutenfor markedet familien. representererog en
rettferdig humant samfunnskapemåte å på. Det etet ogmer er

likestiltsamfunn hvor individene kan hvor samfunnetvaere mer og
framstår fattige ikke henvistsivilisert. til almisser, tilDe ersom mer

kriminalitet, eller veldedighet for overleve.tigging, prostitusjon å
Velferdsstaten imponerende oppfinnelse. förste iForer en gang
menneskehetenes historie har begynt fordele goderå etteren

menneskeverdethar målestokk.prinsipper somsom
Velferdsstaten reflekterer følgelig form ansvarlighet,foren ny men

fotdelingsprinsippene imidlertidbevisstheten disse humaneom er
skyggen de feilslagetterhvert kommet utilsiktete virk-i mangeav og

velferdsstaten. til nødninger instrumentet å iDette rette oppav og
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formed skape problemet medsosial selv åurett nye mye av-er
har bivirkninger klientiseringufrihet ulikheterhengighet, og somog

stigrnatisering.og
med arbeidsledighet itid Europa15%I naermere ser manenen

flere ekskludertedet blir utstøting viserogså Detat og grupper.mer
de grunnleggende problemene. harvelferdsstaten ikke løser Denat

kompensasjonsfunksjon. markedet slårNårkun reparasjons- ogen
arbeidsledighet, bringes denfolk systematisk bringes ifeil såog

forlegenhet. Velferdsstaten har ikke klartretorikken åopprinnelige i
samfunnetgrunnleggende harmed de motsetningene igjøre ognoe

de sosiale problemen køeneheller ikke maktet løse iå store
isoloasjon øker: skils-kriminalitethelsevesenet blir større, og

pyskiske lidelser talerselvmordsfrekvenser tydeligesittmisserater, og
skulle sikrer humantspråk. Velferdsstaten etvare en av mer ogsom

ikke ha løst ikkerettferdig samfunn kan sies å sin minst,Og,oppgave.
overbelaster offentlige budsjetter.den blitt for dyr dener -

Effektivitetsdiskursen

velferdsstaten.bringer den andre diskursenDette omoveross
for motvirke denble oppfunnet korrigereVelferdsstaten å atogsom

mål, blir faktisk omstilt vedøkonomiske kalkylen ble alle tings nå
selvstyringsbilder. Velferdsstaten inne ihjelp markedsanaloge erav

bruker økonomiske redskaper forreformprosess hvor åmanen
effektiv. budsjettenebilligeretjenesteytingen De strammereog mer

universelle velferdsstatsordninger kommerdegjør at generøse,mer
kontroll behovsprøving, viunder blir kravDet mer ogom ogpress.

overfor problemet med to-delt velferd-Skandinaviastår også i et
likebehandledeuniversalistiskehvor får gjennomsystem, noen

underkastet ydmykcnde behovsprøving.andre blir enprogram, mens
det fremst kvalitetsmålmed bli vel-Effektivitet ferd å også iier

skal offentligferdsstaten, andre hensyn ivaretas ennomsommens
uttrykk for dette stadig flere,fortrenges. nårorganisering Et er mer

offentlig sløsing,påtaler unødig skjeveller mindre berettiget, og
målretting prioritering hvaressursbruk krever strengeremer og avog

skal til. Styringsteknikker hentet fraskattebetalernes privatpenger

62



ODDVAR ERIKSENERIK

desentralisertmålstyring,sliksektors teorier,management som
lokale resultatenheterprestasjonslønnsystemet,budsjettansvar, og

Ved omleggingenlengst gjort sitt inntog.har forkonkurranseintern
beregninger håperkvantitativeprismekanismetil økt bruk manogav

denhvordantjenesteproduksjon kosterbedre hvakunne måleå og
skal kunne bli billigere.

Skandinavia,velferdsstaten ioppslutningegentligDet stor omer
Folk vilhar endretklimaet rundt dendentenkningen seg.ogmen om

velferdstilbudeneforde reddevelferdsstat,egentlig ha ermenmer
barnehageplassenesykehjems- forforfor sine,sine; pensjonene og

frahar endret åfått diskursVi harsine. opptattvaere avsegsomen
fårhva den enkelte igjen.tilrettferdighet å opptatt avvaere
gjelder offentligterminologi detnårhar kommet innDet en ny

velferdsstaten.generelle forståelsen Denutfordrer densektor avsom
tilfredsstillemarkedet til våresiden åmiddel vedbare blitt et aver

produ-blittVelferdsstatentil service.behov kravindividuelle er enog
med enhverlik linjeleveringssystem tjenestergoder;sent et avav

frahar endretvelferdsstatenMentalitetenservicebedrift. segomannen
samfunnsopp-for løsefellesskap åskal idreie hva gjøreå viomseg

til dreiesolidarisk samfunn årettferdigfor skapeå seget oggaver --
effektenede fordelingsmessigeenkelte får igjen.hva den Det erom

fokus.står isom
kvalitative utvidelseden kvantitativeiDette avoggrunner seg

eksplosjon vel-har ioffentligespekteret tjenester. Det veert enav
menneskersysselsetterferdstjenester. Offentlig sektor ogmange

bareikkesamfunnet. stårsosiale funksjoner i Denivaretar mange nye
barnehager, syke-forsikkerhet, ogsåfor sosialskole-, helse- menog

frtitidstilbud ogsåhjem, Detaldersinstitusjoner, oppretteterosv.
borgerneklageordninger gjørrettigheter at ensommange og

gjeldende.kraveffektiv kan sinemåte gjøre
blittendretharvelferdsstatenretorikken BorgerneHele erseg.om

vedgjennomslagpreferansermed måeller brukerekunder som
ikke lenger medborgerevelferdstjenester.utforming De ogerav

tilsamfunnet forpliktet åbehovklienter med viktige ta vareersom
helse, skoleneprodusererbedrifterblittSykehusenepå. ogsomer
sosialkontorenevekttalls-ekvivalenter,produsereruniversitetene yter

ikkedet behandleshelse sykehuset,detproduseresservice Nåosv.
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kvalitet skattebetalernedet hvalenger når tjenestenespasienter, oger
hvordan skal skape rettferdigfår diskuteres, ikke viigjen etsom sam-

undertrykking uverdige samfunnsforhold.funn oppheve Detog erog
velferd krone, kvoterretorikken garantier, ventelisterpr. ogom mer

dag debatten.isom preger
rettighetstenkningen har opphav tilindvidualiserte gittDenne nye

hvor den summeringen private preferanserprioriteringsmåter, av
brukerundersøkelser brukerstyringmeningsmålinger,gjennom og

ikke den politiske debatt. fåtthvem skal hva Vi haravgjør ogsom
den tradisjonelle hvorandre tingene måttemåter å avgjøre enn en

prioriteringsdebatter for blirpolitiske å gjort.overveie i Detnoe
undergraver samfunnsmoralenhevdet disse styringssystemeneat nye

individene egoistiske rettighetsbaerereved de adresserer ikkeat som og
dydige samfunnsborgere. styringssystemene virker til åDe nyesom

offentlige, politiske debatt for funksjoner. kan snakkeden Vitømme
offentlige tilfredsstillelsen individuelledenreprivatiseringom en av av

den solidaritet velferdsstaten forut-behov. undergraverDette som
skjebnefellesskap alledvs. opplevelse iet atsetter, en av av er samme-

alles velferd avhengig alles harbåt innsats. Vi vitneat vxrter avog-
det ikke etableretil klart tendensskifte hvor står like mulig-ået om

samfunnsdeltakelse, velferdsstatenheter for instru-etmen om som
individuelle preferanser. baksidenfor tilfredsstillelse Menment av av

effektivitetsdiskursen frihetsdiskurs.er en

oppsummeringMen først en

velferdsstatensdiskusjonen grunnlagforholdeneDisse gjør om og
Velferdsstaten detframtid vanskelig, viktig. representerermen noe av

frambrakt, praksis blir det proble-sivilisasjon har ivårypperste men
den det muligdet förste å ågjørFor uten yte, ut-noe sommer.

rettferdighetsfølelsen. problemet blir prekaartfordrer nårDette
arbeidslinjensåkalte sosialpolitikekenarbeidsledigheten istiger. Den -

dette: det knyttes betingelser tilworkfare et symptomer-
velfersstatentildelning det andre ikke lenger bare tilForstøtte. erav

hjelp for kommefor felleskapets kneik,åtrengernoen over ensom
fortjent til pluralistisk samfunnhar gjort Istøtte. etsom merog seg
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med landsmenn, velferdsstatenmå hjelp tilogsåog nye yte støtte og
de ikke har gjort fortjent til det. Velferdsstaten blittsom seg er
oumgjengelig. kommet for bli.Den å stadig komplisertIer ett mer
samfunn velferdsstatenmå med hjelpinn områdetstøtteog mange

kontinuerlig basis.en

Frihetsdiskursen

Vi har fått velferdsstat det høyre hevder denstørreen og nye at
destruerer individuell frihet integritet undergraver hele ideenog og

dette hold hevdes detFra velferdsstatenrettsstaten.om at sponser
sosial uansvarlighet. gjør det f.eks. muligDen for ugifte mødre å
oppdra barn, muliggjør skilsmisse gjør det mulig for ungdom åog
droppe skolen ha jobbå til.å Velferdsstaten detgjørut utenav
muligå velge bort arbeid. den moralistiske delenFra det konserva-av
tive høyre hevdes det ikke bare har velferdsstaten svekket motiva-at
sjoner. for delta arbeidslivet,å i slik nyliberalistene hevder, atmen
den også undergraver samfunnsmoralen. fritar individetDen fra
pliktea til forsørge selvå ødelegger normstrukturen det sivileiseg og
samfunnet.

politisk holdFra hevdes det velferdsstatslovgivningenmotsatt at
fungerer normaliserende den bidrar til å opprettholde etablerteatog
stereoypier. etnisk feministisk holdFra hevdes velferdsstatenog at
ikke korrigerer for forskjellighet. Velferdsstaten skjaerer alle over en
kam neglisjerer de forskjellige det finnesmåtene for realisereå sittcg
liv på. Iris hevder bokaYoung i andJustice the politics of difference

selve begrepet rettferdig fordeling slik det kommer til uttrykk iat om
velferdspolitikken gir inntrykk kan skape rettferdigat etav en sam-
funn ved alleå materielle rettferdig samfunnEt innebaererressurser.
imidlcrtid langt lik fordeling goder. Liknoe mer enn av ressurs-
fordelng bare de ting skal til for skapeå rettferdiger noen av som et
samfuan. får verken selvrespekt ellerEn verdighet bliå tildeltav
materelle goder, i pluralistisk samfunn det måter åetog er mange
realisere faller utenfor skjemaet til velferdsstaten. Densseg som
standardiseringer heller realiseringen alternative livs-truer av
prosjéster, den kolliderer med de homofiles interesser, med etniske
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fra fremmedetil innvandreremed interessenebehov,gruppers
kulturellemed ulikebarns interesser,kvinnerskulturer, med og

respektbehov.bevegelsersalternative Deressubgrupper omropog
medforskjellsbehandling blirderes kravneglisjertblir møttog

anerkjennelse, åkamplikebehandlingsregler. Deres omomstereotype
kan ikkebefolkningen,medlik linjebli respekten resten av

profesjonelladministrativeavhjelpes med programmer ogmer
respekt forheller sinegårfra disseekspertise. Kravene gruppene

annerledes dethandletilmuligheter åulike livssyn ennog
fordrer.velferdsstatenlivetnormalisertestandardiserte og

samfunnanstendigEt

forlegenhet,rettferdighetsbegrep ivelferdsstatensbringerDette og
rettferdigsamfunndet godehva Etdebattfåtthar er.omen ny
menanstendig samfunnsamfunn ikke det etetsomsammeer

offentlige kansamfunn.rettferdig Detsamfunnanstendig eter
behov, fortjeneste,prinsipper,ulikefordele goder etter som

ellertilfredsstillerdette måtegjøreansiennitet, må ettsomenmen
veddimensjonbarelikhetrettferdighet,kriterium er enmenannet

rettferdighetsbegrepet.ikkeLikhetsbegrepetrettferdighet. uttømmer
samfunnfordelingsrettferdighet sier viInnenfor teorien etat erom

fordelingen kompensererellerlikt nåfordeltrettferdig godenenår er
fokusresultatet iulikhet.opprinneligfor Det er ogsomer

fordeling goder.effektivgjeldetil årettferdighet avavgrenset ener
viktigimidlertid like såmenneskebehandlingFramgangsmåte eterog

ikkeresultat.materielle Hvisdetrettferdighetkriterium som
resultatetheller ikkeriktig,prosedyrenellerframgangsmåten erer

riktig.
goderfordeler offentliga iinstitusjoneneDerfor kommer som

proseduralkriterietoppfyllemådissefokus. Det rett-somer
nødvendigemed denmenneskerbehandlerdeferdighet ved at

hvapraktiske problem nårrespekt.omtanke Det at vet somenerog
fallerkravde gjørgoder,fordelingenden riktige at noe,somaver
debehandlingenmedikkeunder regel,inn avnøyemaneren

problemether taleMargalit kanAvishaiMedkonkrete omperson.
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med skapeå anstendig samfunn. definerer han bokaDette i Aet
decent samfunn hvorsociety institusjonene ikke ydmykeretsom
mennesker, hvor han ydmykelsemed atferd ellerat typeog mener en
tilstand hvor menneske har god til betrakteå sin selvrespektet grunn
krenket. krenkerinstitusjoneneNår integritet, denåren persons
fratar denne kontroll eller de ekskluderernår fra sosialepersoner
fellesskap de har identitetsin tilknyttet, de ikke anstendige. Desom er
behandler ikke mennesker med den verdighet nødvendig forsom er
deres selvrespekt. Institusjonene uanstendige de behandlernårer
mennesker maskiner,ting, dyr eller barn, de franår demsom tarsom
kontrollen liv de blirsine fratatt medlemskapnår iover og grupper.

fører til søkelys velferdsstatenDette vi må måten fordelerat sette
goder byrder Kritikken velferdsstatenpå. går krenker elleratog
ydmyker mennesker fattige.som er

Velferdsstaten ble for avskaffeå ydmykende institu-opprettetsom
skapersjoner, selv uverdige forsituasjoner de individene som er av-

hengige den. skjer fordi den skaper inntrykkDette fattigdomav atav
selvforskyldt. individets skyld det ikke klarerDeter ater egen seg

selv, det stilles bestemteviser i vilkår for hjelpåatnoe som seg og
fordi det involvert elementer kontroll for å sikreer motav seg
misbruk.

Selv velferdsstaten bedre veldedighet, der mottakerneom er enn
kommer i takknemlighetsgjeld til giverne, detså velferds-også ier

kjerneområde de sosiale tjenestene involvertstatens et assymme-- -
trisk forhold har behovder de for de kvalifi-må visestøtte atsom er

gir inntrykk samfunnet.Det parasitter Velferds-sert. atav noen er
undergraver klientenes autonomi, fordi deres livsbetingelserstaten

blir bestemt byråkratiske reguleringer paternalistiskeav og
tjenestemenn.

only does humiliation,Not actuallynot prevent causes
humiliation through The welfareits institutions. society createsown
dependent people lacking selfrespect, whoin willing sell theirtoare
birthright of personal and pride for bowl of lentils fromautonomy a
the public kitchen. paternalistic that takes itselfsocietya upon
the right replace peoples judgment about what forgood themto
by discretion. thatits thesociety second-classperpetuatesown a
citizenship of the needy and them the practical ofgives status
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conclusion thus that decentThenonadult human beings. societya
because welfarewelfarebe society, societiesmust not area
224.Is/Iargalitdemeaning. 1996, s.

statsborgerskap.klienteneMed dette tilkjennes Deet annenrangs
behandles mindreverdigefellesskapetekskluderes fra somog

individer.

likhetFrihet eller

Unübersichtlichkeitbokahevder DieHabermas i NeueJürgen at
mellomvelferdsstat avlsører motsetningmodernedensituasjonen i en

frihet: skalMålet likhetmetode.mål dens statenstatens er ogog
med egalitzert struktuerteretterdig samfunntid bidra til et mersamme

selvrealisering.for spontanitet Dennelivsformer, åpne ogoppog
hjelp administrativemulig skape vedikke ådoble målsetning ogaver
rettigheter,Velferdsstaten fordelerlegale instrumentet. penger og

Medrettferdig samfunn. detteskapereguleringer forvedtar å et mer
sivile samfunnreguleringer detnettverkstrekkes utoveret somav

ikke forbesitter egentlig instrumentet åbegrenser friheten. Staten
nokfravaer statligedette krever inngrep.skaffe frihet, fordi Rettav

bidrar tillenge dens åvirker velferdsstaten positivt så programmer
forhold denundertrykkende nedverdigendefrigjøre borgerne fra og -

ikke, skal ikke kunneden besitterfrihetsøkendevirker ogmen-
innholdet fri-for positiv normering ibesitte, kompetanse avnoen

forstandmodernefrihet eller autonomi ihetsideer. Selve ideen om
lovgiver.mennesket sin Ingenbygger prinsippet ytreat egenerom

hva godt for hva minetil åhar kompetanseinstanser som er meg,
den demokratiskeselvbestemmelsetilmål skal Frihet retts-ervare.

overskyttelsenvelferdsstatden moderneProblemet iprinsipp. erstats
arbeid,rettighetsfestingen. tilutstrakteden Rettinteresser gjennomav

svekker ikke baretil fritidutdanning,til helse, til etc.rettrettrett
kollektiv selvbestemmelse.individuell,til ogsåmuligheten Demen

elde riktig behandlingskalfor alle hvafastlegger somsomen gang
likhet ulikhet.av og

68



ERIK ODDVAR ERIKSEN

Velferdsstaten kan denne måten sies å form forrepresentere en
målforskyvning fordi den innrettet skapeå likeverdige levekårer

materiell velferd. har ikke instrumentet tilDen å denog ta seg av
andre siden komplekset; det å åpne for selv-av opp arenaer
bestemmelse frihet. Velferdsstaten brukmå gjøre stadigetav mer-
finmasket legale former byråkratiske reguleringer for ånett av og
redusere ulikheten, løse sosiale problemer takle alle former forog nye
risiko modeme samfunn.oppstår isom

mellommotsetningen målDenne dens metode viktigstatens og er
trekkeå skal forståinn når rekke de utviklingstrekkeneen en av nye

hvor stigende gradi griper inn overfor de livs-intimestaten mer
områder knytte til logikk den kansom er en annen styresenn som

formaljuridiske kriterier. Selve det velferdsstatlige rettsmedietetter
viser sin begrensning slike området. ganske enkelt ikkeDet passer

regulereå den problemer her.oppstår lov abstraktEntyper som er en
regel subsummerer empiriske karakteristika under allmennsom en
bestemmelse.

Teknokratiproblemer

Teknokrati eller ekspertvelde berørteoppstår når ikke har reellparter
medvirkning de politikkområder hvor det fattes vedtak harsom
konsekvenser for deres Velferdsstateninteresser. paternalismereiser et

teknokratiproblem fordi den har sitt grunnlag velferdsstats-iog et
paradigme alle rettigheter fra begrep individuellsom genererer om

dennePå blir allemåten interesser offentlig be-rett. trengersom
skyttelse rettslig invidivuelle rettigheter. Dettegarantert som er en
god modell for rettigheter. Sivile politiske rettighetertypernoen og
gir individene absolutt beskyttelsesgaranti. har tilMan retten vern

kriminalitet skal ikke dømmes lovmot overgrep utenog og man og
dom, organisasjonsfrihet forsamlingsfrihet eksistererog og som
absolutte, grunnlovsfestede rettigheter.

Med sosiale rettigheter oppstår relativitet fordi slikestørreen
rettigheter avhenger det for realisereå de. ogsåDeatav er ressurser er
avhengig de politiske de juridiske institusjoneneutoverorganerav og

samfunneti kan stilling til realiseringen rettigheter. Realise-tasom av
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både tilgjengeligeavhengerrettigheterslikeringen ressurser ogavav
disseoffentlige til rettig-det åkompetanse imeddet yteat noenerav

skalhvordan detil bestemmerettferdighethetene å om og-
oppfylles.

individuelle rettigheterdefinertblirrettighetersosialeNår som
rettsligblir realisert vialovtekster,abstraktformulert iblir de og

nok harbyråkratisk administrasjon. Rettprofesjonerregulering, og
til skjønnsutøvelsebetydelig mulighetfåttetterhverttjenesteutøvere

prinsipielledetfleksbilitet,muliggjörrammelovgivning större menog
tilfastleggeshvaabstrakt planproblemet består: På eret som

individets interesse,ihvaindividets beste, at taruten manersom
ulikhet behov interesserivariasjoner,individuellehensyn til og og

Habermas kan måMedenkelte.til denmeningen atman man
kunneklassifikasjoner for ådermed falske,generelle,basere ogseg

skjerGeltung.undFaktizitåt Detteområdetdetteøre etnoe
individet detnårhva tjenerreglerallmenneinnføresdetnår somom

tilmed hensynkvinnertjenerf.eks. hvaproblemer,oppstår som
støtteordninger.permisjons- Detbarnepass gjennomgraviditet ogog

basere:barnevernsproblematikken hvorinnenfor segensamme ser en
forbindelse medbarnets beste ihvabegrepbestemt ersomet om

omsorgsovertakelse.spørsmåletiskilsmissesituasjoner omog
ulike problemerganskebehandlergjørDette sammeat man

ved-hva ikam sieralleskjaerermåte. Man ersomogover en
tileller hensynkunne høreåinteresserkommende tautengruppes

klassifikasjonerovergeneraliserteslikeProblemetenkelte.den ater
til beste fordiskrimineringenskader Hvaforåpner som erognye

i kvinnersomsorgssvikt hvamedforbindelsebarnet i som erog
hva dengraviditet, eller ijobbgjelderdetnårinteresse som erog

problematisk åarbeidslediges interesseellerenkelte sosialklient er
regulereliten grad til åMateriell ialle.forfastlegge rett passergangen

til spesiellehensynnormanvendelsen måtilfeller hvorunike ta
f.eks. lite til åadekvat.fungere Densituasjonelle trekk for å passer

hvabarnefordelingssaker,beste ibarnetshvaavgjøre etsom ersom er
skalrøykinglivsoppholdstønad tilanstendig nivå vareomog

familie.ellerforening iklubb iarbeidsplass, itillatt enog enenen
allmennekonfliktreguleringsmekanismerandreHer enntrengs

plikter.rettigheterabsolutte Enfastleggerlovbestemmelser ogsom
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her disserettigheter sin Påkan materielle støter motat grense.
konkreteadekvate tiltak dethva iområdene detmå stå åpent som er

det vilfri deliberasjon,gjennomtilfelle. kan først bestemmesDet en
overveielse mellom berørtegjensidig Detgjennom parter. eren

dederes mulighet til deltakelse iborgernes offentlige autonomi,
mangel modernedem, det ibeslutninger berörer er enomsom

velferdsstat.

Sluttkommentar

for demokrati, ogsåforutsetningVelferdsstaten truermener en
potensielt demokratiet.

demokratiske forrigeden iinstitusjonaliseringenMed rettsstatav
løfte frihet, dvs. løfte ingenårhundre ble borgerne gitt et atet omom

dentil bestemme hvaskulle kompetanseeksterne åinstanser
bestemmelsen detforplikteskulle ellerenkelte tro avseg av:

religiös Underfra statlig normering.gode liv ble frisatt og
medfriheten destrueres åvelferdsstaten dennekan strevetav

risiko.levekår kollektiviseringenulikheterkompensere for i og av
reduserer muligheten til leveåskaper avhengighetDette etog

trekket ved velferdstaten harpaternalistiske åliv.selvbestemt Det
bestemmer hvafremmede maktermed instansergjøre at ytre somog

ellerenkelte. eksesseneetterstrevelsesverdig for dengodt Det erer og
kritikken,fokus for dennevelferdsstaten ioverdrivelsene som erav

samfunn.til skape rettferdigmiddelvelferdsstaten å etetsomog
sivilisatorisk framskritt.Velferdsstaten Densetrerepsenterer

detden bare kan innfribestår istrukturelle begrensning at ene av
dens bidragspørsmålet idag hvordanhovedmål likhet,statens erog-
anstendigsamfunn kan videreførestil sivilisert humant mot etet og

Margalit. framoverAvishai måsamfunn, for tale med Oppgavenå
fridemokrati dvs. deltakelsederfor tenke dypereå som ogomvare

den statlige myndighetsutøvelse.allemeningsutveksling nivåer i
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Demokrati -

feministiska perspektiv
Örebroreferat inlägg docent Anna G. Jánasdáttir,ettav av-

Jönasdöttir konstaterade inledningsvis köns-Docent Anna G. att
striderna den moderna tidens politik västerlandet frami i till första
världskriget handlade huruvida krafti könsittmänom av ensamma
skulle de inkluderade samhällets politiskai och demokratiskavara
maktsystem grundoch kvinnor kön fortsätt-sitt ävenom av

skulleningsvis exkluderas politiska sammanhang.ur
Jonasdöttir refererade härvid till Robert Dahl, denatt en av

liberalpluralistiska demokratiteorins förgrundsfigurer moderni
statsvetenskap, inclusiveness eller vidd/ omfångangett ettsom av

grundkriteriertvå vid diskussion och undersökning demokratinav
gradfråga. andra Dahls grundkriterier dettaiDetsom en av sam-

manhang frågan offentlig konkurrens public contestationvar om
mellan politiska eliter.

Dahls fråga inclusiveness handlar vilka ochom om grupper
kategorier inkluderadeindivider det demokratiskaiärav som
politiska handlar till och valbarhetDet rätten rösträttsystemet. om
för olika andra ord tillträdet till demed institutionellagrupper, om

och underbygger demokratisktutgör ettarrangemang som
statsskick.

till formell inkludering det poli-kvinnorna vunnit iDå rätten
könskampentiska har den fortsatta handlat kvinnorssystemet om

maktställningenmöjlighet realisera den värdiga villkor.att nya
deltagandethar handlat skai någon månKampen även attom

kunna ske kvinnornas kvinnorpremisser, inteattegna om
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formelltsubtil bemärkelse kvinnorfaktiskt ska exkluderas i trots att
inkluderade.är

frågeställ-diskussionen seminarietsIonasdöttir konstaterade att om
fokuserats vilkavidd inte primärtdemokratinsning grupperom

demokratiska politiskainkluderas deti systemet.som
vilka samhälleligastället handlatharDiskussionen i om ange-

bör bli politiskafrågor kan ochsocialalägenheter, vilka som
demokratiskaden politiska,bör inkluderas ifrågor dvs. vad som
för lagstiftningoch bli föremåloch maktapparatenrepresentativa

beslut.eller typannan av

bland forskarnadeladedet råder meningarJönasdöttir hävdade att
vilka angelägenheterrespektivehuruvida vilka somgrupperom

frågeställ-oberoendekanpolitiskadetintegreras i systemet somses
skildaMeningsskiljaktigheten handlar grundeniningar. veten-om

dvs. vilkagenerell karaktär,skapsteoretiska synsätt ommerav
antaganden människanmetodologiskaontologiska eller somom

och konkretaempiriskt orienterade teorierläggs till grund för
förhållandet människa-hurgäller sådantundersökningar. Det som

förhållandet mellan människorshuruppfattasmänniska samt
erfarenheter och deraspraktiskaderasfaktiska omständigheter,

Förenklat kangenerella drag.idéer uppfattas ioch åsikter bör man
s.k.de byggerpolitiska tenderarteorindeninomsäga somatt

beroendefinnsförneka detindividualismmetodologisk att ettatt
inkluderade det politiskaimellan vilka är systemetsomgrupper

inkluderas, medan de byggerfrågeställningaroch vilka somsom
hävdasamhällssyn tenderar tillochmännisko-relationell atten

motsatsen.
samband bördel detta inteJonasdöttir förmenade att sesegen

nödvändighet, detlogiskellerdeterministiskt attmenensom
samband faktiskt existerar.sådanaempiriskt lättär notera attatt

inkluderade det poli-vilka isakSedan det ärär att somen annan
den endatidpunkt börvid intebeslutsfattandet visstiska utgöraen

politikens innehållvarförsökerförklaringsfaktorn svarmanom
tidpunkten.vid dendetoch resultat görut somser
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politiska utmärks vilja ifeministiska teorin inteDen attav en
eller överhuvudtagetstriktaprincipiella dra gränser sättaatttermer

poli-kan bli föremål för politisering ochomkring vadgränser som
det relevantseminariets på-tiska beslut. Med tanke ärtema att

kon-politiska ideologierna det endastde etableradepeka äratt av
helt nyligen programmatisktfall tillsservatismen i varje som--

politikens"den begränsade princip.företräder det kallassom
Jonasdöttir, författarefinns barafortsatteveterligen,Mig en

den amerikanskapolitiskfeministisk teori, Jeaninom statsvetaren
utgångspunkt konservativa och religiöstmedBethke Elshtain, isom

sådan bör dras mellan detförfärgade talarprinciper gränsatt en
sidan och den andrafamiljens boningar årealiteten åprivata, i ena

således undantag kvinno-sidan offentligheten. Det är rena om
feministisksysslar med teoriforskare och akademiker som

principiella ställningstaganden.formulerar sådana mera

uppstod slutet 1960-talet och börjankvinnorörelsen inutidaDen av
gränsdragningenmed upplevde1970-talet sambandi attatt manav

ochpolitiska, mellan detoch det privatamellan det personliga
problem. realitetenväldigtoffentligheten, utgjorde Istortett

vad blev ochgränsdragning avgjordeexisterade sådan somsomen
dettapolitiskaföremål förvad blevinte även omprocesser,som

grundlag.exempelvis i Sverigesstod skrivetinte någonstans,
politiskt,spetsformuleringen, "det personligaSlagordet, eller är

ochdebattklimat råderperiod. detkommer från denna I som nu
Jonasdöttir det viktigtidag,den diskussion pågår ärattansersom

framförochslagordet uttrycker principunderstryka inteatt att en
dettatotalitär princip.allt formuleringen inte Hon görutgöratt en

tillframställs oviljaniblandbakgrund detattmot som omav
det politiskamellan det personliga ochprincipiell gränsdragning

Iönasdöttir medtänkande. sigtotalitärtskulle handla motsätterom
kraft sådana påståenden.

det stället det börhandlarkvinnorörelsens sida iFrån attom
och politisera angelägenhetermöjlighetfinnas att somsamman

köns-lever underlevnadsvillkoren vide ojämnarör somsom
kärlekslivet, det politiskainommänniskor; arbetslivet, ii systemet,

olikaöverallt. handlar alltsåföreningslivet,skolorna,i i Det om
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konkreta problem kvinnor upplever delvis annorlunda än mänsom
och det verkar helt orimligt inte tänka kunnasig lösaattsom att
kollektivt. kan exempelvis gälla barnomsorgen lönearbets-Det i ett
samhälle där praktiskt alla människor bara vill arbeta,intetaget

de arbeta. har bådemåste Vi och kvinnor skyldighetmänutan som
försörja kvinnor ekonomisktinte förOmatt taross. ansvar oss

själva det.så ingengör annan
Slagordet det personliga politiskt härstammar också frånäratt

erfarenheter direkt våld och iblandövergrepp män utövarav som
Jönasdöttirkvinnor. klar åtskillnad beträffande ågörmot en ena

sidan gränsdragning detmellan privata/ personliga respektive det
offentliga/ politiska grundval stipulerade och denprinciper åav
andra sidan gränsdragning grundval människors praktiskaav
erfarenheter.

vikt den empiriskt orienterade politiskaAv största sett ur-
avteorins synvinkel för det första klarläggandetär gränsenatt-

privat-offentligt/personligt-politiskt historiskt relativ, denär utgör
i tid och föränderlig skiljelinje. det andra, ochFören rum samman-

hängande med det första, och hur denna gränsdragningär äratt var
placerad samhällsorganisationeni med nödvändighet förknippadär
med sociala och politiska ochmotsättningar överbryggasätten att
dessa, den innebär skapande och omskapande ordning och åt-av
gärder för lösa politiska konflikter. Jonasdöttir flikar honinatt att
ofta till sina studenter definiera politiksäger sätt äratt ett att att

den gäller dragkampen hur och privat-säga gränsenatt om var
offentligt/ personligt-politiskt dras.

det verkar socialdemokratinHon i Sverigeattanser som om
håller markera vändpunkt frågani politikens omfångatt en om
och demokratins Jonasdöttirvidd. sade dåsig första handinte i
tänka Demokratiutredningens arbete, hon fann detäven om vara

kommitténs förstaintressant vid offentliga seminariumatt temat
Demokratins räckvidd. provocerande frågeställningHennesvar

aktualiserades stället tidningsartiklar i Nyheter,i delsDagensav av
ÅbergSödersten och Carl Johan dels Carlsson, CarlBo Ingvarav

Tham och Wallström DN Debatt 15/ 3-98.Margot
Vid läsning både och undertexten i dentextenen noggrann av-

sistnämnda artikeln läser falli varje jag, det dags för denäratt nu
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begränsade politikens börja tänkaprincip, måste i termernu av
Jönasdöttir.principiella sadegränssättningar,

artikeln exempelvis: Allt politik.står inteI är-

Med kortare inläggenhänvisning till de delvisseminarietatt var
avsedda de längre föredragen, övergick sedanför kommenteraatt
Jönasdöttir föredrag.till kommentera Rothsteins sade sigHonatt

hans anförandemed hel del punktersympatisera i tvåmenen
ville anmärkningar. tala jämställdhethon framföra Hans sätt att om

förrädiska anmärkteoch jämställdhetspolitik har vissa Hon
också hans tala minimalistisk respektive maxi-på sätt att om en

innebär.malistisk vad demokratisk har bäringpå Detstatsyn en
det feministiska perspektivet.

det maximalistiska uppfattadeRothstein taladeNär synsättetom
Jönasdottir det gick alla samhällsom-han menade att ut attatt
råden demokratiska Rothstein hänvisadebör det systemet.styras av
härvid grundlagen regeringsformen till social-lag såväl till som
demokratins partiprogram.

Jönasdöttir alla samhällsområdenläser dessainte texter attsom
skall med kanske detaljstyras, detta beslutssystem.till ochstyras, av

samhällsområdendessa hon stället alla börläser i inI atttexter
präglas demokratins principer.av

angelägen-helt alla mänskliganågontingDet änär annat att-
heter behöver eller detaljstyras demokratiskt ochi ett systemstyras

Jonasdöttir.den mycket viktig, Vad detdistinktionen är menar
helst och det det allmännainnebär vilka frågor ingår iär att som -
liberala pluralistiska traditionenhittills präglat densynsätt som -

befogat.kan medborgare och dettapolitiseras går samman anserom
artikulera demsker lyckas sina meningar,Det aggregeraom man

lyckas komma förbi grind-medborgaråsikter och systemetssom
alltså de Rothstein anfördevakter. uppfattarJag texter som ur

socialdemokraternas problem frångrundlagen och attprogram som
politiseras och därmed kan bli föremål föralla samhällsområden kan

jönasdottir.sadelagstiftning eller andra åtgärder,
Jönasdöttirs Rothstein denna del motiveradespolemik med i av

maximalistiskahans med exempel denframställning attatt som
kunde innebära demokratiska beslut vilkaståndpunkten om man
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ska gifta med eller "hur barnsig ska hamånga kan leda folkman
till slutsatsen här rimlighetensmåste i principiellasättasatt namn

kontrast till Jonasdöttirs läsningi hur dennaDettagränser. av
ståndpunkt kan tolkas.

fanns ytterligare sak Rothsteins inlägg där JonasdöttiriDet en
efterlyste tydliggörande diskussionen.i i sitt anförandeHan görett

åtskillnad mellan det han kallade procedurprinciper åstatensen ena
sidan och politikens innehåll andra sidan, detå gäller frågan vadnär

demokrati handlar Ska uppfatta demokratiattanser om. som
beslutsmetoder, procedurer, där innehållsaspekter ingår isom
definitionen enbart form mycket generellai principer för hur viav

och behandlar varandra Rothstein anförde därvidlag ochser
talade för lika omtanke och lika respekt frånprincipen Ronaldom
Dworkin. Eller bör demokratin definieras med avseende det
konkreta innehållet, dvs. vissa politiska områden måste ochingåatt

resultatvissa för ska kunnauppnås demokra-sägasatt staten vara
tiskt styrd Rothstein sedan räknade exempel konkretaNär upp
politikområden och frågor för vad denprecisera definitionatt av
demokrati bunden till innehåll handlade ingicksom var om,
jämställdhetspolitiken. har könsproblematikenFrågor med attsom

innehållsliganämndes enbart den sidan. denIgöra argumenta-
handlade politik människor skrivstionen vilka denäsanattom

ska älska, hur de ska ha,barn de ska gifta medmånga sigvem m.m.
Bilden politik här alla frammanas.går över gränserattav

hade med kön eller jämställdhetingenting mellanMen som
könen verkade ha plats det procedurprincipiellaigöra sättetatt att

hämtade frånRothstein Ronald Dworkin.resonera som
Personligen Weber skajag att statsvetareanser som man som-

ha distans till frågorna hur politiken egentligen bör ochom vara
vilket innehåll den ska ha, det föra vissa mål-OKäräven attom

jönasdottir.medel-resonemang, sade förkärlekMin ligger snarare
innehållsligaprocedursidan den sidan det gäller föraän när att

teoretiska demokratiresonemang. innebär andraå sidanDet inte att
könsproblematiken försvinner eller blir irrelevant. Tvärtom. Jag
kan inte de problem kvinnornaän storaannat attse som som grupp
har med deltagare politikensi procedurerävenatt tampas som- -
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förverkliga det löftet lika omtankefaktiskt kunnaär att som om
och lika respekt utlovar."

huruvida politiken beslutandeiföraAtt organomresonemang
ska fatta beslutde aldrig representativa jagäven är omom --

liknandebarn ska ha ellereller laga hur viska mångamin mat,man
menade hon.spörsmål relevant,inteär

sannolikt den demokratiskadetDäremot är attytterst om
innehållprincipiellt med avseendepolitikens räckvidd begränsas

slå ojämliktpolicyområden, kommer dettapolitiska frågor, så att
och Frihetenkvinnorbland olika sociala grupperingar, män.t.ex.

hållet, kaninskränks från andraläs demokratinoch jämlikheten --
allmänna och valbar-denjämfört med före rösträttenssäga,man

skulleoch politiska ojämlikhetensocialahetens införande. Den
medel.med andraupprätthållasordnas och

seminarieansvarig,Referent: Anders Ljunggren,
Demokratiutredningen
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Demokratin och
för framtidenansvaret

Anne-Marie Thunberg, teol. dr, Sigtuna

jag söka belysaNär utmaningen demokratin uttalatantog att ettur
framtidsperspektiv, skälet jag arbetestår mitt i etikatt ettvar om
och kärnavfallshantering, bl.a. tillsammans med förrepresentanter
kommuner, aktuella platser för förvar kärnavfall. Frågansom av

hur med bevarad politisk, offentligvi och demokratisk trovär-om
dighet fattar beslut med konsekvenser långt in framtiden,i viatt
totalt lämnat den mänskliga tidsskalan, ställs dettai sammanhang
sin och därför särskilt lämpad konkret exempelärspets som en
hittills obearbetad demokratifrågeställning.i Tes: Kravetstort sett
trovärdighet för bur långt framtiden vårt üin isätter gränsen ansvar
kan sträcka sig.

kommunerna formuleras frågeställningenI ofta konkret och när-
gående. från ungdomsgruppSå i i Oskarshamn inomrapporten en

för Lokal kompetensuppbyggnad, projekt inkapsling deramen
kapslar vilka kärnavfalleti tänkt förvaras det svenskai berget:är att
Har fatta beslutvi djupförvar dagi påverkarrätt att ettom som
generationer tusentals framöverår vi vårt för deHur tar ansvar
framtida konsekvenserna energiform drarvi avnyttaav en som

det sidan läggervi så vi inte otillbörligaHur å bördorgör att ena
kommande andra sidangenerationer, å inskränkerinte dessasmen
valfrihet och handlingsmöjligheter den demokratiskaHur ser pro-

vilkeni räknar kommandevi in generationer fram-ut,cess som
tidens demokratiska aktörer

Frågeställningarna förvisso inte unika för kärnavfallet. Medär
tanke det långa tidsperspektivet finns, vid jämförelse meden
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jfr kvicksilver, ingetandra långlivade giftiga ämnen t.ex. annat
tycksradioaktiva strälningsrisken.själva denunikt här Dessutomän

konkret aktualiseras, ocksåförstkärnavfallet bli den fråga som
ofrånkomlig långtidsverkan.med tvingarlokal för beslutnivå, Det

skall hanterademokratiskt och etiskthurtänka viigenom attattoss
ändrat karaktärhandlande sinmänniskansräckvidden ut-genomav

därmed också förutsebarhetenochsträckning tid ochi att avrum,
Problemet gällerminskat. interadikalt har såkonsekvenserna

eller förhandlingar i vårakonsekvenserna våramycket nuet, ensav
tänkbara mycketProblemet de ibarn och barnbarn. är mensnarare

vidare till framtidafördelar förskador och vioförutsägbara genera-
medvetna Vilka kravochtioner, vi sätt ärnyttett om.som

demokratiska beslutsprocess såvittställer detta dagens Detta är
och nationell debattBåde internationellnyckelfråga.kanjag se en

hurnämligen perspektivkärnavfalletjust öppnar ansvarnyaom
demokratisktrovärdiginneslutasför framtiden kan i process.en

svenska kom-debatt.bara någrahandlar för övrigt inte IDet om
demokratiskamönsterbildandevill kallavadpågår jagmuner

innebäragenerell betydelse ochkunnabörexperiment, ensom
underifrån demokratin.förnyelse av

det dagframtiden råder iprincipiella förpliktelsevårOm mot
känd kanskeskiftar.Formuleringarnaenighet. Mest ärstor

hållbarbegreppetdefinitionBrundtlandkommissionens 1987 av
tillfredsställer behovdagensutvecklingutveckling somsom en

tillfredsställaförmågakommande generationersäventyra attutan att
riskbördamålet denuppställer minimeraAndrabehov.sina att

talarYtterligare andrakommande generationer.överlämnas tillsom
framtidaotillbörligt begränsaplikten inte sätt genera-ettattom

mellanfinns också rättvisaUtvecklade teoriervalfrihet.tioners om
insiktenformulering har degenerationer. Oavsett attgemensamt

framtiden, innefattartilllämnargenerationvarje ett som enarv
och förmåner.blandning bördorav

alla erkändakonfronterar den prin-Problemet viuppstår, när av
och den räckviddbeslut idag fattarmed deförpliktelsencipiella

föreställnings-mänskligligger bortomframtid,dessa har in i somen
framtiden med hjälp data-kalkylera in iförmåga. kanFörvisso av

med vilken fattarsannolikhetsskattningar.modeller eller Men rätt
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ungdomarna Oskarshamn frågade,vi, i beslut sådantettsom
underlag nämligen förOsäkerheterna olikamånga,är än storaom
beroende vilken tidsperiod väljer, samhällets tid ellert.ex.
bergets och egenskaper det falletdess i kan med rimligvisenare-
säkerhet uttala för tusentals framöver.år heller vetenskapenInteoss
förmår dock med trovärdighet vända alla osäkerheter till rimligt
säkra uttalanden långt framtiden.med giltighet in i

långa tidsperspektivet med andra 0rd förDet utgör prövostenen
demokrati, beslutsitt i sina hänsyn tillinvägatar atten som ansvar

de risker och möjligheter för kommande dagensgenerationer som
beslut lzan Nyckelfrågan har alltmerleda till. denvisat sig vara
demokratiska trovärdigheten dagens beslut åtgärderi med kon-om

Ärsekvenser långt framtiden. tidsintervallet för mellanin i ston en
åtgärd upptäcka den håller vad den haroch möjligheterna att om
lovat eller misslyckande, hotas trovärdigheten och tilltron tillär ett
demokratin. grund det långa tidsintervallet det ocksåPå är ute-av
slutet framstårdemonstrera utfallet. för för de kom-övrigtDettaazt

brottas med ställningstagande till de skall ställamuner som nu om
förvartänkbara platser för kärnavfall, heltupp som av som en

avgörande demokratifråga.
föredrag vid Ingenjörsvetenskapsakademin höstasiI överett

Accelererated and Social Complexityämnet Progress gav pro-
fessor förklaringIngelstam viktig till varför det förhåller siglars en

finns odiskutabel förbindelse mellan förståelsemöjlighetså: Dez en
och denokrati. demokratiska styrformen vilar tvåDen antagan-
den: medborgaren kan bilda uppfattningden vanlige sigatx en om
frågor och hans framtid, och han tillräckligt välhonomrör att:om
kan förutse handlingar för förkonsekvenserna sina att taav ansvar
dem. högteknologiska,analys specialistberoende ochFn vårtav

leder till starkamassmediapåverkade samhälle tvivel." Det är
citerade Ingelstam Wright, komplexiteten imöjligt, G.H. attvon

teknologiska samhälletindistrialiserade och dendet såär stor att
delaktigheten offentliga beslutsprocesser lång siktdemokratiska i

skär formalitet och begränsas till med-till ochmåste atttrarta ren
borgarna eller obegripligaantingen protesteraraccepterar mot
alternaiv.
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kan inte lösning dettanågon demokratinsjag bådepresentera
och framtidsdilemma. fattar dagvi i trovärdiga beslut medHurnu-

medveten hänsyn till framtiden demokratisktviHur agerar som
länkar kedja däri generationer, varje frångeneration denen av
föregående både bördor och tillgångar och till ochövertar nästa,

förmedlar bådadera nu-upptagenhetVår och tilltro till kort-nästa,
siktiga marknadsekonomiska kriterier förhar, gångännuatt en
hänvisa till Ingelstam, blinda förgjort dennaLars oss ansvars-
kontinuitet bakåt och framåt tiden och de kravi den ställer.

Vad kort kanjag riktpunkt för tänkandet,göra är att ange en
fortfarande kärnavfallsproblemetmed konkret exempel,som men
med bäring frågor.andra likartade Utgångspunkten för vårt nu-

detta obetingat. för trovärdiga iMen våraär äratt attansvar vara
åtgärder erkänna förvissomåste vi arbetar utifrånvi målsätt-att
ningen formuleringen ofta lyder, skydda kommandeatt, som gene-
rationer enligt dagens Dock kan vi inte delsutan attnormer. ge
avkall den för fungerande demokrati avgörande förståelse-en
möjligheten det finns de facto tidsgrâns för denna dels sättaen- -
vetenskapens trovärdighet spel dess möjligheter förutsägaatt-
tiotusentals framöver begränsadeår bindande bevisning förär ge-

med dagens åtgärder också kanvi den höga målsättningen.uppnåatt
förVi måste redan bevara demokratiskavår trovärdighetatt egen

lämna fritt framtida generationer. Uttrycksfullt använderett rum
här bilden rullande formi tid löpandenu överettman av enav

besluts- och prövningskedja. Därmed för in viktigt led iettman
tänkandet. baraVår generations inte åstadkommaär attansvar
tillförlitliga tekniska lösningar. innefattar också till kom-Det att
mande förmedla demokratiska kvalitetergenerationer kun-som
skaper, och möjligheter handskas med de problemattresurser
dagens för bevara trovärdighetengeneration, i sina beslut, läm-att

vidare.nar
rullande har rad etisk-demokratiskanu"-konceptet kvali-Det en

överför hela till kommandeinte generatio-Detteter. t.ex. ansvaret
överbelastar det dagensinte harDet generationner. ansvar genom

kräva räckhållvad ligger för mänsklig före-inomänatt mer som
ställningsförmåga. ställer trovärdiga krav vetenskapen.Det Det
bevarar handlingsfrihet och för kommande generationer ochansvar
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bygger tillit till dessa kanockså ha bidrag vadävenatt ett att ge,
gäller vad acceptabla risker. ställer fråganDet med vilkenärsom om

förutsättervi framtida generationer oproblematiskträtt att accepte-
våra och tekniska konstruktioner, vilket förvisso interar normer

gjort med föregående då skullegenerations all utveckling stoppa-
framtida kanFör generationer det dagvi i betraktar avfall,t.ex. som

dettai fall kärnavfall, visa sig värdefull Kommandevara en resurs.
generationer tillskrivs med andra ord enligt detta koncept
åtminstone förmåga själva anspråk Vadpå.görsamma som annat
kan med kravetrimma mellanrättvisa generationer

Samtidigt ställer konceptet slutligen delvis eller åt-ett nytt
minstone uppmärksammat kravringa för framtiden.vårt ansvar

framstår särskilt tydligt exempletDetta i kärnavfall inga-ärmen
lunda begränsat till detta. handlar i detta fall löpandeDet om en
konstruktions- och beslutsprocess årtionden med till delöver stor
oförutsägbara verkningar årtusenden framöver. Vi i dag intevet
heller dennanågonsin, kan betraktas avslutad.när, om process som

borde självt sådanDet sig kräver institutionellsäga att en process
konstans och stabilitet. Med detta bl.a.jag iattmenar man sam-
hällets bygga kontrollmekanismerinstitutioner in förmåste att
kontinuerligt och med full insyn de resultatnårpröva, om man som
tidigare har utfästs. Därtill krävs kvaliteter kan litagör attsom man

ansvarsförpliktelser uppfylls tid, också ochöver överatt person-
generationsskiften.

Frågan den liggerinte utmaningen detta plan,är störstaom
både vad gäller trovärdigheten dag besluti i våra och demokra-vår
tiska förpliktelse framtiden. kanVi inte upphäva osäkerheten imot
det långa framtidsperspektivet, sig vi, fråga kärnav-ivare som om
fallet, detta med hjälp den långsammare geologiska föränd-mäter av
ringstidens betydligteller den kortare samhällstidens.mått Däremot
kan frånvi till generation söka överförageneration demokratiska
ansvarsförpliktelser och de institutionella förutsättningarna för att

dessa handling. uppgifti värd både demokratiskDetomsätta är en
fantasi, underifrån uppifrånsåväl och forskningsinsatsersom
hittills försummade områden.
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också förDemokrati -

dem orkarintesom

Anne-Marie StockholmLindgren, redaktör,

fel våletablerad, välutbildad och väl-Egentligen känns det att som
likadanaavlönad, inför forum exakt talaett personer, omav

då till talesman förrubrikens problem. sigNågonstans gör man en
levaegentligen riktigt kan sig invillkor integrupp vars man

försök.vill ändåjagMen göra ett

skillna-inledningsvis den här diskussionenRothstein iBo tog upp
form. hyserden innehåll och demokratins imellan demokratins Jag

demokratioch för uppfattningenoch för respekt sympatisig viss att
för fatta beslutska formprimärt att om gemensammasom enses
gäller med alla medborgare.angelägenheter, där det alltså Manatt

med utgångspunkthamnar lite farliga diskussioner ii om mannog
beslut odemokratiska och andrainnehållet etiketterar vissa somsom

demokratiska. Rothstein konstaterar det svårtMen Bo år attsom
och innehåll, eftersom demokratindra mellan form iexakta gränser

sig självt värdesystem.är ett
demokratin form, allasför demokratin,Utgångspunkten årsom

påverka de beslutlika med ochvärde och allas lika rätt att vara
frågan de demo-samhälle leverdet Jag tror attstyr omsom man

förs bland människor,kratiska den diskussionvärdena, i ärutesom
handlar dekanske viktigare denlika viktig ochminst än omsom
den förkanske delformerna. Jag t.o.m. atttroryttre oroen av

eller fall politikendemokratins fortlevnad, i varje misstro mot som
har med den för dethar under 1990-taletupplevt göraatt attoro

sidan.demokratiska värden hålleruppfattar sättasattman som
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tänkte liteuppehålla mig vid värdediskussionenjust medJag ut-
gångspunkt individers,i situation i samhället.svaga gruppers, svaga

skulle vilja ögonblickDå jag dröja vid de intressantaett mesten av
böcker Maj-Gullkommit länge, Axelssons bok April-som
häxan. säkert här har läst den.många de gestalterDet Enär som av

Desirée,skildras där, verkligen människa har såärsom en som
hävda människasvårt sig egentligen kan ha.någon Hon åratt som

handikappad, hontotalt fysiskt har ingen rörelse-nästan nästan
förmåga, talförmåga och får epileptiskaingen kramp-svåranästan
anfall egentligenoch behöver hjälp med allting. alltsåHon är en
människa Rothstein definitivt skulle kunna bliBosom som sa --

för obilliga avtal hon skulle försöka hävda sina intressenutsatt om
livshistoria, föddmarknad. sluteti 1940-talet,Hennes är atten av

den auktoritet läkarvetenskapen dåövertygasmamman somav
utgjorde, detta hopplösa barn, glömmalämna bort henne, skaffaatt
andra barn för. tillbringar förstaintressera sig sina årHonatt upp
till första samhällelig vård egentligensina itonår inte ären som
någon bara till hon dör.inte finns läkareDetattutanomsorg ser en
porträtterad boken konstaterar kani inte slösa skatte-attsom man

den här människor det lönar sig inte.sortenspengar -

där har verklighetsbakgrund. där hon vårdas,institutionDet Den är
känd ochEugeniahemmet, jag de höråtminstonetror attsom som
till ihåg denmin här kommer oerhört hårda debatten vidgeneration
1960-talets början Eugeniahemmet och vården de detom somav -
då hette eller"vanföra barnen, vanvården. radio-Ensnarare-

verkligen hade civilkurage, Asklund,Lizreporter, togsom upp
missförhållandena. delvisblev ganska illa hanterad, kriti-hånHon
serad, det slutade med i demokratisk utredning honattenmen - -
fick väldig förändringledde till handikappvården.inomDeträtt. en

hade också med dennaturligtvis tidsanda därDet göraatt man
längre godtog beslut, myndighetersinte beslut, därexperters man

började kräva för de marginaliserade och förrätt även Menutstötta.
Desirées del betyder det faktiskt hon periodså livet haratt en av en

lägenhet kan ochbo hon tid intresse reda inägnaatt attegen
den möbler,med vackra med redskapsitt honsätt gör attsom
kan elektrisk rullstol hon kan körasig, omkring med iröra en som
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lägenheten, hon kan blåsadär in hon kan kom-dator text atten
och vakar hennemunicera med assistenter såövervänner attsom

hon kramper.hon drabbas kan alltså levafår hjälp Hon ettavom
de hon ändå har för honliv hon kan utnyttjaoch äreget resurser

begåvad, hon harmycket intellektuellt starkt vilje- och känsloliv.ett

det demokrati, detOch kan här inte välfärds-säga är ärattman
politik gammal vanlig humanism, deneller kanske ärt.o.m. om nu

ändå uttryck för demokratiskavanlig. det värderingar,så Men är ett
de utgångspunkt, de allas likademokratins värde. Detär äromsom
de värderingarna har här. Allas lika värde krävergått igen intesom
bara lika också faktiskt ska ha likanågotrösträtt närattutan man
möjligheter deutnyttja har människa. Ochatt resurser man som

det har startmöjligheter andra, då detså vårär sämre än äratt man
ändå försökaskyldighet hjälpa den härattgemensamma personen

till startpunktlikvärdig med andra.något så Detnär är etten oss
kan åliggersäga,ansvar, man som oss.

Och det här mellanjag det viktigt sambandetärtror att att se
form och värde. länder har blivit demokratier detmångaDet är som

decenniet. verkligenDemokratin har gjort segertåg,senaste ett som
Nils Karlson ärliga,Samtidigt kan skavi visäger. nog se, om vara

demokratin nyblivna kanskede här demokratiernai mångaatt av
formellt, ändå för märkbart, antal avseenden leverinte i ettmen oss

under lite osäkra villkor. Mycket de gamla attityderna hängerav
medkvar, myndigheter och överhet alltför hårtinte tarsom

medborgarnas rättigheter. Med yttrandefrihet ochingrepp mot
tryckfrihet och med knappast fungerar deträttssystemett som

vi rättssäkerheten kräver. Demokrati baraintesätt ärattsom anser
form. Demokrati bäras baramåste inte institutioner utanen upp av

också ochattityder värderingar institutionerna inne-av ettsom ger
håll.

svensk historia, näraliggande debatt-Ska exempelvi ettta ur
tvångssteriliseringarna.debattentillexempel, kan vi Deom

lagarna beslutades demokrati, demokratisktoch iinfördes en av
kan kraven faktiskt formulera-valda vipolitiker. Däremot attse
experthåll, frånfrån dom tyckte förstådes, drevs sigtogs somupp,
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bättre, nämligen somliga människor passade fortplantainte attatt
förOch här tycker i och sig vi har lysandesig. jag att ett argument

expertvälde. fastallt tal sina värderingarsitter iExpertermot om
och samhällssyn och dom sannerligen bättre andrasin inte påär än

andratillvarata människor. vad ocksåintressen vi kanMenatt se
börjande här lagarna försvann 1960-talet. ungefäri Detär att var

Maj-Gull Axelsson skildrarparallellt med den diskussion som om
alltså period kanEugeniahemmet. de demo-Det är när säga atten

kratiska attityderna allvar hade börjat slå igenom, detnär som
hade omvandlats tänkande,de formella rättigheterna ii ettvar

attityder, till varandra, handlade allasinställningari som om gemen-
ochallas lika värde värdighet.rätt,samma

insikt, kanske formulera,också denna svårareMen är attsom
kollektivthandlar demokrati faktisktDet ärett system.om som en

form för beslut. handlar ska skaffainte jagDet attomgemensamma
för det kan lika oftastspeciell rättighet,mig viss jag gärna göraen

marknad, det handlar det faktiskt finns vissaattutan om gemen-en
och därmedangelägenheter kanViett gemensamt ansvar.samma

vadförstås ha olika uppfattningar rättig-ärom gemensammasom
finns den här insikten samhälle därheter inågonstans att ettmen-

frågorlever tillsammans, individer, det antalvi viär ettsom som
behöver diskutera och besluta därför allavi ärattgemensamt,om

fungerar för omedelbaraberoende lösningarna våratt egenav -
välfärd därför den struktur lever be-kanske, också i i såattmen

förutsägbarhet. Och det ganska brahöver stabilitet ochvi är om
och slår huvudetandra människor kommer för dominte i ärattoss

samhället.illa behandlade och illa hanterade av

insikt demokratinfinns alltså i vi inte baraDet ärattsortsen om
varelser och alltså medindivider sociala vi samarbetamåsteattutan

varandra samarbetet alla ha lika värdeoch det måste vi ochi vär-
lyssna varandra och detdighet. ställer krav ställerDet attoss

bara det kan få.krav till jag Och detpå änett att mer somoss se
minimalistiskatycker den ståndpunkten med dessjag är svaret

fråga: Varför ska tvinga mig KainsDet är nästanstaten som
brodergamla fråga: Skall väl min Och tyckerjag jagtaga vara

den kan tolkas fråganhistorien bara Jaär:att att svaretsom -

90



ANNE-MARIE LINDGREN

förutsätterdemokratin vissaska du. det alltsådet Men är attom
verkligen fungera, skaparmänniskorna förattityder hos att

rättfärdighetsdiskussion, det Erikocksådemokratin i sin tur somen
välfärdsstaten.första diskursOddvar Eriksen i sininne Iomvar

skydd för dedemokratin justden alltså Detmeningen är ett svaga.
skydd, för detalltid perfektbetyder demokratininte ärär ettatt

händer detdemokrati iklart iäven att stortatt svaga grupperen -
Valdeltagandet lägrekläm. ikommer Vieller ismått ärattser-

ensamstående.bland lågutbildade Visocialt områden ellerutsatta
exempel det gamla dementa,otäcka färskaockså harvivet att --

harvanvårdas, dag, i Sverige. Vikanske de skyddslösa, imest nog
föräldramöten där konstaterarmedvaritmånga attmanav oss

alla bekymrade deproblembarnföräldrarna till de så ärär över -
och det finnsfinns myndighetsförtryckvanligt inte Detsom

beroende individensdrabbaroch ojämntdomrättsövergrepp
Ändå finnsdemokratin detdet barastyrka. det iså ärär att som

denmarknadsstyrttill detta.motvikt ärI är utansystemett som
tyckerpolitisk diktatur de inteköpkraft ointressant. I är somen

bry dem.rättslösa, ingen sigdetsamma diktatorn vågar omsom
bostadsområden val-idet demokratin visar sig vissai ärMen när att

bekymradandra håll utbryterdeltagandet mycket lägre såän en
söker efter åtgärder. småningommedia. Sådebatt, i partierna, i Man

berörda områdena. Alla kommer intedeblir det också debatt ien
kommadet kommermed den diskussionen,i män-attatt menvara

frågorformulerar denniskor dessa gruppensegnagrupper somur
blir revolt tidningarnamed sig. ioch får andra människor Det när

Ochhär får det integamla vanvårdas och alla såsäger att vara.
egentligenställer ochsigföräldramötena, någon sägernär attupp

besvärliga barnet flyttadeshär någondetdet väl bättrevore om
ochandra sigdet alltid någraså säger:ärannanstans, som reser

löserska barnvi läraverkligen våraVa DuMenar attatt man-
domskyffla undanproblem attgenom

motvikter ocksådemokratin,finns motvikter i ärDet ettsom
förtycker oroande jagskydd för de jagDet är ettomsvaga. -

eländesskildringarnatill de härögonblick ska förfalla Bengtsom
motviktema verkar bliville hainteGöransson är att nu.svagare-
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harVi levande och engagerad diskussion demokratinsen om
former, börjar samtidigtvi diskussion där kanmen en man
intrycket det viktigtinte så med demokratiska grundvärden.äratt

mig forskareinte alltså kanFör vädra minaär utansom egna-
värderingar lite tydligare kan det förklarasså marxistiskti ett-
perspektiv med produktionsordningen håller förändras.att att

förändring grunderna för de gamla demokratiskaEn inrätt-rörsom
ningarna, och för den gamla fördelnings- och rättvise-typen av
politik. Politiken, demokratin, har inte hunnit med de föränd-i
ringarna. har fortsatt använda instrumentMan längreinteatt som

de effekter de förut och kanske gjort vissagett rentgav som av
problem har skapat grogrund för bådeDet ochmisstro miss-värre.
tänksamhet, politiken arbetsmetod och demokratinmot motsom

medel lösa problem. Samtidigt finnsattsom gemensamma grupper
tydligt den förändradetjänar produktionsordningen,som som

börjar rycka loss de gamla politiska och tyckamönstren attur
klarar bättrevåra angelägenheter det demokratiska ochutan
politiska inflytandet.

mig det mycket tydligt hur kan bestämdaFör spåra in-är man
eller vill position produktionsordningen,i identressen, om man

debatt har demokrati och vadvi ska och integöra göra.statenom
Diskussionen skallvad inkluderas eller exkluderas ärom som
tydligt värde- och intressestyrd. denminst diskussionInte som
handlar samhällets för dem inte starka själva.såärom ansvar som

kan föri och ställa tanken individsig varje harJag att ettupp
för själv tyckersig jag samtidigt detta kom-måsteattansvar men-

bineras med för det samhälle vi alla har Attett gemensamt.ansvar
jag för själv betyderansvarig mig inte jag kan iär att strunta an-

för 1990-talets diskussionandra. välfärdsstatenMen ärsvaret attom
för och demokratin för försig mycket och kväverstor taratt
människors kan användasinitiativ alibi för bryinteett attegna som

handikappadesig eller arbetslösa.t.ex.om grupper,svaga som
Egentligen dem bara otjänst därför hindrargör attman en man
dem från utveckla sin initiativkraft, det.påståsatt egen
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för central fråga. diskuteramig det individuellaDet Låtär en oss
låt det barai inte handlar detgöraansvaret, termermen oss som om
för det livet lika mycket mittansvaret utan egetegna egna om

för samhället och för alla andra lever detta samhälle.iansvar som
kan tänka tanken skulleVi vi barn, eller barnbarn,att ett

Desirée Aprilhäxan. Vilket livi skulle önska detta barn,som
vilken vidd demokratin skulle önska henne där det baraEn,

undan henne vanföreanstalt, där hålleratt stoppavar en man
henne vid liv konstaterar deti övrigt ingen meningäratt attmen
offra skattepengar låta hennenågra utveckla de förutsätt-att
ningar hon likaväl har Eller demokrati där Desirée kanen en

lägenhet, med blonda naturfärgade möbler och röd soffaegen en
och gardiner från Svenskt rullstol hon kanTenn, frittsigröraatt
och dator hon kan med tyckerså sina vänner jagatt prata svareten

ganska enkelt.är
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näringslivsperspektiv

Stockholmdirektör,Marcus Storch,

ochmellan politisk, socialskiljer oftadiskuterasdemokratiNär man
olika bestånds-övertygad detekonomisk demokrati. Jag ärär attom

beroende storheter.därför heltochdelar helhet varannavav samma
ekonomisk demokrati ochtalahuvudsakdock ikommerJag att om

villkoren för denna.
under deutvecklingenekonomiska i Sverigeden 35viSer senaste

konstant haftjämförelse meddet iåren visar sig vi OECD nästanatt en
harinneburit relativt gåtthar vilångsammare utveckling. Detta settatt
ställetplats BNP-ligan.artonde i Låt ifrån fjärde plats till ossenen

andra länder. kan då konsta-och Vibenchmarketinglitegöra se
länder.hela tiden innehas Viförstaplatsernadetera att tre av samma
och Belgien.gamla plats intagitskan vidare konstatera vår Japanatt av

läraVarför Vad kan oss
sjuk-Sverige genomgårtycks allmäntVi överens att enomvara

sida,Figurvårdskris. påståLåt mig 1.1 nästa ärmotsatsen. som
sjukvårdsutredning, visarfrånhämtad slutrapporten X-SNS:sur

y-axeln hur mycket vivisasPåaxeln capita i USD.BNP satsar perper
individ sjukvård, också i USD.

regressionslinjen utgiftsnivåvisarlinjen s.k.heldragnaDen en
liggerniminuscapita USD. Som300BNP10 serprocent perav

ord;Med andra ilinjen, Sverige.alla länder såpraktiskt äventaget
sjukvård.inkomstandel sinallaspenderar Istort sett samma av

tycks sjukvårdendisponera vårakampen sammaatt resurserom
denhela världen. harSverigetotala inkomst i iandel vår settstortav

tillandelinkomst. Tankensjukvård vår störreattmotsvarar ensom
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sjukvård endast ske bekostnad skola, lagkan något annat t.ex.av
sikt realistisk.och ordning, infrastruktur inteDen ärosv.

Köpkrafispariteter.Sjukvårdskostnader och invånare,BNP 1994,Figur 1.1. per
USDT
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Sjukvårdskostnader BNP R20,65Regression: capita -300 0,10 capita;per per+
OECD-statistik ochKälla: beräkning.egen

till benchmarketing. Belgien harför stund intagitLåt återgåoss en
sedan. ha haft till-den plats hade för årSverige Genom35 störreatt en

andel inkomstkan spendera sin vi,de, större änväxt utan att aven
sjukvård.vicapita DetUSD 4000500 än motsvararsatsa merper

vad spenderarmiljarder kronor vikronor eller år i34 änmerperca

framtidens sjukvård.1 marknad Förlag.Källa: Politik och i SNS
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dag. Med dessa hafthade vi inte uppfattad sjukvårdskris. Detpengar en
alltså utebliven tillväxt letthar till problemen.är som

därför tala villkor för tillväxt. förändringLåt mig uppstårEnom
först förhållande tillnågot sig i allt likanågot sigOmnär rör rörannat.
sker förändring. samlats här kaningen Vi i dag tycka viattsom
knappast alls. ändå sig jordytan breddgradervåraMenrör röross
med fart km/ Jordentim. i sin Solsystemet,sig i1000 rörturen av ca

i sin eftersom allasig i Vintergatan, här följerMen,rörtursom osv.
med därför förändring.ingen kan betraktaPå visättnoterar samma
förändringar filosofin,konsten, fysiken, i allt. Grunden för alli i i
förändring således rörelse, skidlöparerelativ drar ifrånär närt.ex.en en
klungan, efter.eller sackarnär en

ÄrVill ha förändring Behövs relativ rörelse alltvi brainte som
det All utveckling innebär förändring. Hade teleteknikenär inte ut-
vecklats skulle befolkning arbetajordens hela växeloperatörer försom

förmedla dagens samtalsvolym. både dum och intressant tanke.Enatt
betrakta de flesta förändringar,På kan rörelser.visättsamma

Förändringar aldrig positiva eller Vilket dei sig givet negativa.är
blir beror använder dem ellerhur vad de åstadkommit. villvi viOm
ha värld innebär bättre sjukvård, bättre arbetsförhållanden,en som
bättre skola, levnadsvillkorhelt enkelt bättre aktivt skapamåste vi
förändringar, detta skapar tillväxt.rörelser. vi viGör

Tillväxt således resultatet antal förändringar, och målinte iär ett ettav
sig. således samhälle därsamhälle tillväxtEtt ärutan ett summan av
förändringarna noll.är

låt glömma de helt grundläggande villkoren förinte posi-Men oss
tiva förändringar: fred, frihet tala och tänka, med demo-andra ordatt
krati.

Endast skapas,demokrati kan balans och vidmakthållas mellani en
det bestående förändringarna, rörelserna. detoch kontroll-Se som en
mekanism. kollektivet: kravdemokratin balanseras enhetlighet ochI

krav frihetoföränderlighet individens och möjlighet till föränd-mot
balans efter.ring. denna viDet är strävar

fulländad.Balansen aldrig ellergiven måste ständigtDenär om-
och Tänk hur individer till ochjusteras. vår tanke-prövas rätt som
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företeelser elleryttrandefrihet oönskade barnpornografistår mot som
rasism.

bok han krigAhlmarks såren visar inga någon-DeI Per öppna att
demokratier. heller hungersnödförekommit mellan harhar tvåsin Inte

starkare försvar för demokratin avsaknadendrabbat demokratier. Ett än
finna. detkankrig och hunger mig svårtinte jag För är ytterst attav

fakta. nyligen publiceradalla till fullo dessaförstå inserinte Iatt en
dehälften ungdomarundersökning Sveriges intesäger att tror attav

styrelseskick. tredjedel judeutrot-demokrati bästa inteEnär tror att
tyckerförekommit. dagens Kinaunder andra världskriget Vining äratt

lång, kvar.leva med. har långviktig för Sverige Vi vägattpartner enen
individuella och kollektiva förSkillnaden mellan insatser är oss

mekanismer. debattenförstå förändringensmänniskor viktig för Iatt
och kollektiv.motsatsförhållande mellan individskapas oftast ett

och det kollektivahar de kollektivaUnder lång tid insatserna ansvaret
aktivt förbetonats, dvs. samhället skall gripa in och vårataatt ansvar

ofta fått modell för framtiden.agerandet harliv. kollektiva ståDet som
förokritiskt kollektivt agerande förutsättningendetjagSom är ettser

individer kollektivt, vidiktaturer uppkommer. När äratt som agerar
kontrollera Under 1900-talet harlättare lättare 170attatt styra, osv.

gällandeför de haft denmiljoner människor mördats inte dåatt
fyra flermiljoner har dött krig. Således haruppfattningen. i gånger40

idéer alla krig skördat.dött för vadsina än
lika ochdiktatur vill alla tycker allafinns dock hopp.visst EnDet att

rörelsenkontrollen behållas. innebärkanlika. Endast så Det attagerar
likformighetförändringen.upphör och därigenom Kravetstoppas

och innebär därför relativ tillbakagång.all utveckling omöjliggör
ellertill diktaturer förrfinna förklaringen allaKanske kan dettavi i att

kollapsar.senare
det fel låta de individuella insatsernaforskningen inteInom attvore

bestårnobelpristagare tilldominerande plats. Listan över-aven
individualister, ibland svårhanterliga,vägande del derasstora menav

för forskningen och utvecklingenmycket övrigt.har betytt iinsatser så
vetenskapen och skall självklartplats inomIndividualister har sin givna

harstödjas. samtidigt universiteten, administreramåsteMen attsom
forskningverksamhet nyttigbarainte giganternas mångaävenutan

besvärliga individualisterna ochandra till både de detplan, att merse
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lätthanterliga kollektivet kan leva vidare, sida vid sida, i symbios och
samarbete. gäller självklart utanför universite-Samma ävenresonemang

ibland värld, affärsvärlden, också den ibland någottens t.ex.egna egen.
näringslivet sker dag koncentrationi ägandet till fåtalInom etten av

förvaltare. börsvärdet dessa förvaltare.Mer 85% Detän ägsav av
oligopolliknande tillläget leder snabbt stelnande strukturer. Individen

bromsas och därigenom tillväxten.Nyskapandetträngs ut.
förändring, rörelse förutsättning förjag tidigare till-Som ärsagt en

kan aldrig lösa frågor minskad arbetslöshet,Vi svåraväxt. som mera
tillväxt.till sjukvården god världDrömmenutanresurser osv. om en

tillväxt Behovet förändringarförblir dröm. understrykerutan en av
individens individuella betydelse föroch de insatsernas lösa deatt ut-
maningar dagens och morgondagens samhälle kommer ståattsom
inför.

dag Talar storheter mätbara detstår vi i vi FinnsVar ärom som
kan besvarasdessa frågor entydigt. starkaMitt in-svar Ingenett av

tryck närvarandevärlden för från kollektivt tänkandesigär rör ettatt
till tänkande. bara fall.individuellt SovjetunionensSeett

Förändring synnerhet för de etableradei strukturerär smärtsam,
kommer kämpa för behålla inflytande.sitt Därigenom skerattattsom

förändringar oftast och skullesprångvis önskasmärtsamt även om
de skedde Effekten individens rollstegvis. och respekt stärksatt attav

kan fram period förändringarvi och därigenomär att mot ense av
tillväxt, bild alltså.positiven

land, fortfarande kollektivtvårt Sverige, tänkandeI viär nog mer
flertaleti andra demokratier världen. Trenden docki densamma.än är

Etablerade fårkollektiva strukturer vika för strukturer därge nya
individens värde alltmer betonas. denna trend blir alltsåBestår även
framtidsbilden för positiv.Sverige
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riksdagsledamotfp,JohnsonAnders

dem isärskilt för sitterför alla ochutgångspunktenJag somtror att
problemdemokratiskt iallvarligtharutredningen, är ettatt

politiskt och in-sigbenägenhetMänniskorsSverige. att engagera
därföravtagande.iinstitutionerna Intepolitiskaför de ärsigtressera

kunskapminskadellersamhällsintresseminskathar omatt ettman
studiernade flestatyder ärsamhällsfrågor tvärtom att man-

med-samhällsfrågor.kunnig Menochintresserad ommermer
politiskaför deförtroende och respektmindreborgarna känner

institutionerna.
nyckelfråga. Fråganfrågeställningseminariets ärJag entror att

tolkaskan två Det ärdemokratinhur bör vara sätt.vid enaom
alltså:politiska maktendendemokratibyter ordetvi motutom -

förochiomfångmaktens vara Detpolitiskaden ärvid börHur
med-allainnebäramaktpolitisk måsteAllviktig aspekt.sig atten

politiska maktenskyldigheter.och Denrättigheterborgare har vissa
ellerpolisenkronofogden,användamöjlighetskall ha attytterst

skyldig-rättigheter ochpansarbrigad för garanteraattrentav en
heter.

därdetnyckelfrågan, intedet inte ärjag ärMen attmenar
tolkningligger iproblemnyckeln demokratinstill utan en annan

politiska maktensfråga dendemokratindär inte en omsomman ser
hand-medborgare.mellan Detförhållningssättomfång ettutan som

lyssna,benägenhetendebatten,friadenlar diskussionen, attom
samhälls-solidaritet,uppfattningar,människorsrespekt för andra

broder.sinoch att ta varaansvar
detmänniskorna,mellanhorisontella relationerna ärhärDom

anseendedemokratins iför återupprättaframgångsvägendär attsom
vadframförallthandlar görjag.samhället ligger, Det manomtror

författningsdomstolarmedviktigtdetlokal nivå. ärJag atttror
viktigastedet allrasådant,alltoch ärtilloch relationerna EU men

imedborgarna sigförmeningsfullaskapa att engageraarenoratt
och därproblem har varitSverigeshel dellokala frågor. En attav -
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alla, forskare,partier, mångaär många myndigheter och många
företag skyldiga samhällsomvandlingen har förstört eller minskat-
möjligheterna för detta lokala svenska modellenDenengagemang.
byggde för effektivsin tid metod, den hierarkiska modellenen
med centralstyrning, centralisering, Standardisering. Vi fick bra och
billiga bilar, fickvi miljon bostäder till rimlig kostnad,en nya
fick skolor och sjukhus. vi också bortMen menings-stora stora tog
fulla lokala frågeställningMin Kanär: görarenor. man, som man
många håll i näringslivet, i folkrörelser,mångagörsom man t.ex.
den organisation landminor fick Nobels fredspris förramot som

jobbaåret, nätverkande flexiblai struktureröppna Gränsenmera
mellan den partimedlem och medleminte eller denär ärsom som
anställd kommuneni eller inte anställd kommuneni bör måhända
inte bli så avgörande. fårvi förKan mångaär öppnaarenor som
olika för dem inte medlemmar likavälärtyper av arrangemang; som
för dem medlemmar, för fåtal fritidspolitikerär ävenettsom men
för fritidsaktiva,många för vissa detta livslångtettsom ser som

också för väldigt många det till-engagemang men ettsom ser som
fälligt kanske kanDå vi förverkliga Tingstens visionengagemang.
med demokratin överideologi. kan sedanVi också kansom en vara
socialdemokrater, folkpartister eller moderater eller andra slåsssom

den offentliga maktens utsträckning.om

Bengt Göransson

skulle vilja punktJag i anslutning till Andersdetta upp en som
Johnson och funderat pekarjag mycket Duöver.tog upp som
nätverkens betydelse och upplösningar organisationsstruktu-av

har också färska erfarenheter socialdemokratJag aktiv irer. som
Stockholm i de nomineringsprocesser haftvi i behövervår. Man i
och för sig inte någon för kunna kommarepresentera attgrupp upp

listan.
harjag intryck alla deMen talar för nätverken ochett attav som

den fria nomineringsrätten ändå förutsätternågonstansosv. att
armén finns till hands. Partiorganisationen förutsätts finnas där

Ärintakt för och arbeta för de fritt nominerade. inte dettaatt ut
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komplikation, denna fri nomine-accepterar typatten om man av
lite föraktfulltoch det kallar förankring.ringsrätt avvisar vi såIsom

fall fråga då vill medmåste i partiorganisationman vem som vara en
för till förfogande.reduceras till intressantDetatt trupp omvore

lite grand detville det, fundera för jag tyckerDu överta attupp
detta hoppar alltid den här debatter.iöver typenman av

Anders Johnson

med nätverk. finns lite förfrågor mycketsvåra DetDet är ett par av
vackert-väder-historier nätverk. och för generellti sig,Jag trorom

offentliga finns det för bli mindresektornisett, utrymme attatt
hierarkiska, nätverkande. problem, denDu nämner ett repre-mer

det finns utkrävademokratin fordrar kansentativa någonatt man
detkommun, hamåsteEn pratar organet,ansvar om enav. om

budget, det finnas för verksamhetenmåste yttreen ram som man
finnsinte kan lösa nätverkande. också aspekt,Det ären annan som

viktig lägga till här, ska ha utreda under denågonting niatt attmen
kvar, till den del offentlig verksamhet bestårår harni1,5 att som av

myndighetsutövning allt flexibla nätverkandeförså jagtror att
strukturer bra. Myndighetsutövning skall präglasinte rätts-är av
säkerhet, lika alla med möjlighet överklaga.för inte maxi-Det äratt
mal kundanpassning gäller till den del offentligMensom som
verksamhet individuelltbestår betonad vård,service,mer omsorgav
och utbildning det tvångsmakten.handlar inte utnyttja Därattom
kan mycket utsträckning försöka hitta flexiblai organi-störreman

för nätverksationer. finns risk långt medgårDet attom manen - -
ingen vill aktivera problemet har idag, villsig i partierna. Men
aktivera därför de för hierarkiska.sig partiernai äratt

Holmberg, landshövdingBo

Efter rikspolitiken kom till Sörmland landshövding.i jagår14 som
beslutsfattare och riksdaghar bytt plats från i regeringJag att vara
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företagarens villkor lokalochtill människornasatt ur en syn-se
vinkel.

demokratiutredningen skulle kunna synliggörafrågaMin är om
fungerar brabeslutsprocesser inteantal demokratiska ettett som

försöka synliggöra sektoriseringens baksida.förstadetFörsätt. att
skrivna regel-det småföretagare i Sverige.sitter DetHär ärrunt om

utifrån sektorsperspektivsmåföretagsstöd, ochför ettsystem men
lever. har också kunnatverklighet därinte utifrån den Jagman se

sektorsperspek-skrivna utifrånregelsystemandramånga är ettsom
hämtarmedborgare inte sinoch berörtiv mig men somsomsom

lever.verklighet där jagbeskrivning utifrån den
anmärkning vad gällerSörmland fickkommunerna iEn av

fastställa faderskapskai Sverigefamiljepolitik. såDet är att
skäl föreligger. här kommunensärskildaefter såvidaår, inte Denett

antal fall. Och vid falloch och sju år ihade dröjt femi ett ett varsex
far det hade sedanutpekat visat sigdet hadeatt menx somman

far. hadedetdet inteinte Detattatt utan som manvar y varvar x
allvarliga saker. ansvarigaåtgärdat. väldigt DåDet sägervar

och utförare,köp-och-sälj här, producent detpolitiker haratt
beställare.fel producenterna vimåste ärvara -

tillämpas förska allaskriver lagstiftning rättvistVi somen
kan det välindividen. Och då inteoch säkerhet för varavara en

bort detta demo-får hittakommunerna tarstyrsystematt som
kratiska ansvar.

exempel ska vitaliserahär vikan flera sådana apropåJag attta
Banverket ochdelade och bolagise-demokratin. Sedan Suppman

populäraBanverket och iför interade, företrädare Sörm-Sär
och höra skaska ha dem tågenland. kommunernaNär tag om

telefon. harMaktenvill de ihär inte tyvärr tappatstoppa svaraens
affärsverken.ansiktet de f.d.i

före demokratin det etikenVadSedan sak: Jo ärären annan
undrar det skulle braOch inteoch människovärdet. jag om vara

mellan det lika människovärdet, etikenoch den här kopplingengöra
medi medi-förmånen sitta regeringensoch demokratin. hadeJag att

det finns olika människo-fick lära migcinsk-etiska råd och då jag att
Gud skapat denharmänniskosynEn säger att oss,somsyner.

ocksådet finns människosynjudisk-kristna människosynen. Men en
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Wright harHenrikevolutionsläran.från Georgutgår vonsom
artikel Jerusalem deochskrivit mycket intressant Atenom somen

västerlandets humanism bygger på.grundbultartvå som
därför krävergrundvalen.månniskovärdet vilika DetDet är är

lika månniskovärde följs,till dettademokrati. villVi attatt manse
eller vad vill. detför krigförtrycker eller niinte någon Jag tror att
synliggöra sambandet mellanskulleskulle poäng manomvara en

och demokratin.människovärdet, etikendet lika

FolkbildningsrådetMånsson Wallin,Britten

studieförbund ochförparaplyorganisationFolkbildningsrådet är en
har också myndighets-Folkbildningsrådetfolkhögskolor i Sverige.

lägga frammyndighets ställe. vill tvåuppgifter, kallati Jag
myndigheterserfarenheterden baseradaspekter, synavena

förnyelsearbete och denfolkbildning ochorganisationsstruktur,
folkbildningsarbete.erfarenheterandra baserad mina egna av

bekanta medvi vieller strukturer inte såOrganisationer ärärsom
ska kontrollera.riktigt säkra hurinte man

motsvarande, villmyndigheter ochFöreträdare för RRVsom
kontrollmekanismer och mätetalfinna väldigt distinkta visarsom

fördelat till folkbildningenFolkbildningsrådet har resurserom
med uppföljningkorrekt nöjer sig inteDe görsätt.ett att man av

verksamhetsberättelser vidstatsbidraget godkänns årsmöteni som
Statsbidragsanvändningen följsoch representantskapsmöten. upp

studieförbunden.ochminst itvå nivåer tre
till såväldär ställningordnas demokratiskaDet möten tarman

dentill berättelsenverksamhetsplan året gått samtom somsom
harTänkekonomiska redovisningen. så många intressenter som

då skickar dennatill det läge dom inkommerberörda vivarit innan
Folkbildningsrådet.årsredogörelse tillellerverksamhetsberättelse

befinnerför dessaförtroende grupperingarharJag somenormt stort
genomförs och alltså kapablaverksamhetendärden nivåsig är

Sannolikheten ellerkorrekt. möj-bedöma redovisningen äratt om
eller kanFolkbildningsrådet intressentnågonligheten att annan

bra ellerverksamhetenkvalificerad bedömning ärgöra omen mer
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dålig ganska osannolik. finns centralstyrningDetär övertroen
och kontroll lokalt förlagd verksamhet. På något finns detsåsättav
inte förtroende för demokratiska förutsättningarde eller spelregler

redan har. dimensionen.denDet ärsom ena
förvånasandra, ofta ochjag jag tycker för-Den översom som

också för folkbildningsarbetetsvårar har sektoriseratvi verk-är att
samheten. har fackat och folkbildningenVi in i kanoss diskute-

tillhör kulturen eller utbildningen.vi tillhör Utbildnings-Vira om
departementet det Kulturutskottet behandlar våraärmen som
frågor funderai riksdagen. kan det människorsMan över ärom
och lokalsamhällets villkor har spaltatvi och delat in vårtsom upp
arbete.

förstår det finnas förutsättningarrationella ochmåsteJag att en
ftmgerar.organisation i perspektiv utifrån männi-Men sett ettsom

skor, livsvärden, mänskliga behov, och detärsamvaro omsorg
braingen indelning.

finns alltså frågormånga dag harDet vi i integemensamma som
forum för.något gemensamt

finnas mycket förtroendemåste för den lokala verk-Det ett stort
samheten. Verksamhet alltid lokal, den alltid där människorär är
befinner Därför hela tiden funderasig. vi alla överbygg-måste
nader, med vilken och premisser bygger dom.rätt vems man upp

Karl Erik Lagerlöf, och författaredocent

Ahlmark har fel han demo-ingenFörst: Jag Per när sägertror att
krati har krigi den förstagått någon Aten,mot annan. som var
demokratin, gick krig Sicilien,i demokrati.mot som var en annan

400-talet före och det AlkibiadesKristus,Det var var som genom
talekonst ficksin suggestiva med skulleatenarna att att man

anfalla Sicilien, gammal grekisk koloni.som envar
Vidare: Storch hanmiste vi kan hållaMarcus närtar tror att

med ohämmad marknadstillväxt hur länge helst. Jordens be-som
folkning ökar mycket kraftigt och har fördubblats mellan och1950

oreglerad marknadstillväxt befolkningstill-mitt inne i1990. En
skulle farliginnebära utplundring jordensväxten en av resurser.
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börja tänka andra banor. Ska haVi måste i vi tillväxt, och deten
vi olika skäl ha, då denmåste vi ganska hårt,är atttvungna styraav

och börja den styrningen riskerarmåste jagtrornu, annars en
allvarlig härdat för diktaturerså därsituation uppstår vi minstatt

det.anar
Alltså väldigt starkt betonadag demokratins möjlig-måste vi i

heter och det där det särskilt bekymmersamt detiär äratt styra,
svenska sekelslutet. alltför optimistiskGöranssonBengtjag ärtror

han finna politisk kraftfullhet dagenstycker sig i Sverige. Vinär ser
mycket den kraftfullheten det gäller bekämpa arbets-inte när attav

kommitlösheten. har den tiden anmärkningsvärt luftigaHär senaste
förslag ochbåde från höger vänster.

emellertid regeringsförklaringenharStatsministern i sagt att
ska bygga till ekologiskt hållbart samhälle. finnsSverige Därettom

skulle kunna till-fasta det sundnågot på. På sättetatt ta man en
belastar statskassan med miljarderArbetslösheten 100växt. övernu

miljarder till improduktiva insatser.året. DeDet är 100om pengar-
skulle allt förnaturligtvis produktiva, och detgöra attna man

offensivskulle kunna ske framtidssam-just satsninggenom en
hället. det verkar demokrati dag saknar maktenvår iMen som om

storleksordningen,genomföra projekt den här och skäletatt av
tycks all offensiv politik kommer konflikt med mål-i EU:sattvara

genomföra och harmoni-Sverigesättning EMU äratt att tvunget att
med målsättningen, ska med förstaden inte iävensera om vara

vändan. också med har borthänger tagitDetta attsamman
den demokratiska beslutsprocessenpenningpolitiken från attgenom

helt Riksbanken. bidrar till för-överlämna den till i sinDet tur
lamningen.

arbetslöshetenVad Tyskland sigigör närmarmot somman nu
fem hela problem med höger-miljoner har iVi Europa stora att

starka. finns grogrund för dettarörelser sig Detväxerextrema en
hela längre demo-arbetslösheten inteinom EU. Man trorgenom

denna förlamning, denna oförmågakratin därför attatt serman
komma till med problemen. Jag Göran Persson väntarrätta tror att

ska komma med lösningar och för-Demokratiutredningensig att
slag. med rad teoretiska grunder, här finnsräcker inteDet utanen

med lösningar.förväntan ska kommaatten man
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här dag har ochtalare i något detIngen EUsagt trorannan om
jag problemet under för detManär ärett symptom. mattansopar
för Ska tillsvårt. vidare inom ochvi integrationEU större en
demokrati parlamentdär får beslutande makt och kanunionens eget
fälla det, vilket rimligregering viEU:s Gör vägvore en om

verkligen demokrati då försvagar samtidigtvill ha de natio-man -
nella parlamenten, redan starkt försvagade. dagVi sitter iärsom nu

mellanrum ochi mellan integration desintegration, och detnårett
gäller frågor riktigt makten ligger.intemånga Detta ärvet ettvar

syssla med.problem utredningen måstesom
tidigare demokratiutredning kom fram till måsteEn att man

förbättra till riksdagen EU-frågorna.informationen i Utredningen
flerslog fast rimligt riksdagsledamöter fick redadet än 17att attvar

skulle besluta Bryssel måndag.fredag vad i Där serman om
det sådana problem syssla med hurtvingasårman man numera- -

ska inflytande den politik bedrivsRiksdagen överett som

Bengt Göransson

apostroferad direktblev direkt kanske vill detDuMarcus ta upp-

Marcus Storch

definitionenkan demokrati ingickbara konstatera iJag att attav
landet. klarade detslaveri fick förekomma i inte.inte Aten Men om

det ganska bra.de jagvi sista åren stämmer100tar tror nog
Än förändringar och tillväxt och före-talarvigång omen --

kunde miljardergående talare 150säger attatt spara genomom
arbete då skapar tillväxt.de arbetslösa produktivt viin i jagsätta

hela befolkning fickvill bara jordens kvm2nämna att perom
Gotland. har lång kvardom Vi gå.capita väg attryms en

skulle också kommentera det studie-jag viljaMen sagtssom om
förbund har erfarenheter både näringslivet ochoch Jagannat. av
från offentlig hörde för harförvaltning. någonting mig varitJag som
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väldigt ochproblem jag tänkte därför jagett stort ta attsom upp
det har med demokrati göra.tror att att

har ordförande Samhall,i iJag år varit organisation10 ärsom en
för de handikappade fortfarande.och det har försöktjag Jagär att
hitta och juridisktjag harjagägaren Menär ägaren.vet vem som

från har dengått till här tiden hunnit medJagägare ägare. 8
ministrar Arbetsmarknadsdepartementet under harår. Jag10
begärt frånmålsättning och direktiv har aldrig fåttjagDetägarna.

har friheten själv tolkajag vad vill.tagit mig Någonägarenatt
frågade här varför Riksrevisionsverket eller någon organisa-annan
tion överhuvud ska lägga vadsig i viägaren tagetrepresenterarsom

demokratisk ordning till verksamhetmåste denIgör. ägaren man
bedriver definiera och kontrollorganet.målet ögonblickDet man

"ñ, låt gadda ihop den kanvisäger ägaren äratt mot attoss oss
bilda motståndskraft skeroch inom väldigt, väldigt många en-
heter förvaltningeninom den offentliga där själv jobbat, dåjag är
demokratin verkligen väldigt illa då har den tillhanda-Förute. som
håller medlen längre fått respekt ochinte jag ska bara runda medav

med bankakuten ordförandejag i jag därvicesägaatt att var var- -
och kallade ochvi bankervissaupp sa:

Vad heter ägareera-
Förlåt dom.sa-
Vad har dom för telefonnummer-
Va-

dom adressnågonHar-
Adress-

kan domjagHur tag-
Och då verkställande direktören:säger

Skriv till mig.-

Och hanverkställande direktören då har vinär är ägaretror att en-
bankkris. klarde helasvarade efter detså minuterDen tre ut-som
talandet Bankakuten bytte honom. hadeinnan vi i Vi nämligenut
den fullmakten. vill väldigt starkt betona,jag ska bedrivaSå att
verksamheter det ske rimligt demokratiska villkor ochmåste
tendensen bland utövande verksamheternade det försökajustär att
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spela alla lägen. detbort dom. -i Så den"Fi inteär ägaren är
andra och det väldigt viktigt.sidan livet är

informationschef hos f.d.Ingvar Svensson, Kristdemokraterna,
riksdagsledamot

härLindgren demokrati formAnne-MarieDet när tog upp somvar
till gjorde för sedanfick jagjag association år13resasom en somen
inblick detta landtill El Salvador. iDå genomgåttsomgavs en

hadeoerhörda kriser och diktaturen formelli meningDom en
demokratin form,mycket demokratisk konstimtion. Där var en

bara form.men en
Lindgren väldigtdet Anne-Marieag ärtogtror att uppsom

ha värdeperspektiv botten.viktigt, nämligen måste i Detettatt man
för demokratin ochHolmberg inne på,Bo växaäven att attvar

Även Thunberg detta.utvecklas. inneAnne-Marie Denvar
framöver värdeöverföringen till de kom-centrala uppgiften är

Alf demokratinmande generationerna. Det Rossär säger attsom
hittar slutgiltig lösningständigt Vi inte någonmåste återerövras.

den problematiken. Ständigt demokratinhär måste vi återerövra
och det fortlöpande dialog och diskussion. överförSå vivi igör en

till kommande människosynoch värden generationer. Dennormer
den den demokratiskaHolmberg inne på,Bo ärsomsom var

från olika håll. kan väldigtmänniskosynen, för Viutsätts angrepp
människantydligt ekologism, där blir bland andraurskilja arten

biologism där framställerochde ekologiskaiarter systemen man
biologisk maskin ochmänniskan styrssom av genersom en

allvarligaste faran för drabbashormoner. denMen är att ettoss av
nyttomaximeringstänkande. uppenbart, detinteDet är smyger

för alla villsig nyttiga i någon meninginSmyger varaoss. -
väldigt viktigt för Demokratiutredningenoch detjag är atttror att

värdeperspektivet framöver.fokuserajust måsteJag tror att man
människans förutsättningar, behov ochbygga människans värde,

detta tänkande. inte bygger ochockså Såi att ett systemmanansvar
människan dettasedan försöker i männi-in utan att tarmanpressa

tänkande. tankeskan utgångspunkt för allt jagEn gärnasomsom
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vill skicka förmed, den det känt allaär är attoss som- -
människor och utvecklas gemenskaper.i små, Detväxer nära tror

tankejag central vidareutvecklar demokratinmåste närvara en man
eller vitaliserar demokratin.

Sedan hade synpunkter Nils Karlsonsjag inlägg. villnågra Jag
korrigera sakligt punkter.honom sadepå Han Europa-ett attpar
konventionen överordnad svensk grundlag. fel denDetär är är-

rättighetskommitténunderställd. själv med fri- ochi och iJag satt
finnsbehandlade detta. tydlig skrivning där, denDetKU när en

gäller grundlagen. kompromiss, fannsinte detDetöver var en
åsikter alltsådetta den ligger under grundlagen. Omom men-

detfall förs till domstol de svenska grundlagarnanågot så är som
gäller. ligger ovanför. finns heller inteDäremot EG-rätten Det en
total valsystemet.proportionalitet i

Nils Karlson pekar de konstitutionella bitarna skulleatt vara
helt skulle utvecklaavgörande för välfärdssamhälle ellervi ettom
inte det delar hans maktdelning,inte. jagJagär trorsyn-
det väldigt viktigt, för allt världen detjag i inteär ärtror attmen

förslags tillväxtfaktor svensk ekonomi.någon inteJag trorenorm
de konstitutionella reformema kommer förändra det ekono-att att

miska grunden. finns tendens det illai gårDet närsystemet atten
ekonomin tilli diskutera strukturer.så går Menövert.ex. attman

det det felkanske strukturerna substanseninte på. Detär ärär som
felinte bra, det tänkandet det alltså detpå. Jagär är är ärtror att

viktigt med konstitutionella reformer det rätts-ettom man ser ur
statsperspektiv. granskar det ekonomisktinte iMen om man
perspektiv har bieffekterkonstitutionen vissa dettaiäven ävenom
sammanhang.

Nils Karlson

har spännande diskussionhaft mycket med olikaVi typeren av
inlägg från olika utgångspunkter. fall för har detvarje mig varitI
oerhört tydligt diskuterar demokrati välfärds-vissa inteatt utan

Välfärdsstaten denviktig, inte sakär ärstaten. men samma som
demokratin.

113

04:,



DEBATT

Lindgren hade bratyckte Anne-Marie mycket inlägg.Jag Jagett
till betydelsen grundvärderingarinstämmer vissa100 procent om av

vill upprätthålla demokratiskt samhälle. påpekadei Honettsom
talare, det finnsockså, andra kopplingmånga att sortsensom

mellan form och innehåll och det väl egentligen det minär som var
här dag.ipoäng

den demokratiska dag fungerarinte iJag tror att ettprocessen
får det resultat faktiskt vill ha slutändan.sådant vi isätt att som

levererar lider frånanergi. Då mininteSystemet säger vänav-
Kristdemokraterna det enkelt liteinteär göratt attsom man
konstitutionella reformer kommer allt lösa detså sig. Så äratt

löser alla problem.naturligtvis det här någontinginte Menär som-
grundbult här. behöver bredare ochdet Vijag sittertror att enen

faktiskt kanbättre diskussion de problemvi i vita tagatt som
har.

den demokratinämligen det viset i harviDet är att som
resultatet denna demokrati,och den välfärdsstati ärsom av

tycker böralltid de iinte värnasvärnas ettgrupper somsvaga
efterdemokratiskt samhälle. område område finns detPå exem-

och kommer till korta. detpel där dejust Jagutsatta tror attsvaga
demokratis fungera. tenderardelvis resultat vår Visättär attett av

de riktigt kollektiva sakerna,de riktigttrångaatt ut gemensamma,
redo-och demokrati till lösa. siffrorska ha politik jagvi Deattsom

illustrerar problemet.visade angående rättssystemet
tenderar bli undanträngda diverseKollektiva institutioner att av

för hög förandra i grad inom vårtintressen premierassom ramen
kan lösa det här, dedemokratiska inte viJag attsystem. tror som

för välfärdsstaten här dag föreslår,har iintresserat sig genomsom
sedanvad bör ochhitta enkla principer görastatenatt ett ompar

detlöser allting. jag intesig Så atttror
fram god ochi jag detPrinciperna måste växa tror atten process

förbättra dagens demokratiskafinns oerhörda möjligheter att pro-
också har det. finnsandra talare varit inne DetDet är somcess.

kan lära det finns samhällengoda exempel vi intemassor av, somav
problem.alls har hamnat i vår typ av

världen.och omkring ividgaLåt Hur görruntvyerna se ossoss
Vad det för mekanismer har fimgerat där,andra håll är somman
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har dom har hamnat den härgjort inte i anergin, viattsom som
gjort Tack mycket.så

Bengt Göransson

centralanaturligtvis mycket tankegångar härDet Duär tar upp om
Äråtskillnaden mellan demokratin och välfärdsstaten. välfärdsstaten

produkt demokraktin, demokratin förutsättning föri sig ären enav
välfärdsstaten Erik Oddvar Eriksen hade någotDet ut omser som

här tillsägaatt nu oss.

Erik Oddvar Eriksen

välfärdsstaten fram demokratin och den ocksåJa, växer ärur en
faktisk demokrati skaförutsättning för fungera. det ickeMenatt var
det väldigt inlägg ochjag tänkte intressantamångaDet ärta upp.
viktiga här. spörsmålet vid börspörsmål Men Huratt ta upp om

Ådemokratin bli förstådd sidankan tvåvara sätt: är spörs-ena
hurmålet hur makten ska mycket ska sätta gränserstatenstor vara,
dispositionsrätt.för och kliva individens friain i

Å problemställningen folkandra sidan uppfattas hur skasom
delta uppfattar det spörsmåletoch ska delta. sistaJag somvem-

mycket skarelevant här. Alltså: delta, ska deltaviHurmer vem
därföroch hur mycket. välfärdsstaten blivit viktig iDet är som

demokratiskt resursfördelning regle-perspektiv. sin ochGenomett
och har konsekvenser för folks livs-ring välfärdsstatengriper in

villkor områden. Därför krävs det medbestäm-olikamånga nya
demokratinmandeordningar alltså bör förstärkas och fördjupas-

därför välfärdsstaten har fått långt aktivmed viatt staten mer som
påverkar allmänna livsbetingelser. bör med-medborgarnas Det ges

fler de områdenbestämmandemöjligheter för många där de be-
devälfärdsstatens åtgärder. berörs beslutBararörs när ettav som av

får komma till tals, kan besluten legitima ochvi är mötasveta om
med respekt.
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det skulle lite teori demokratin det härMen vara omom
skiljer mellan modeller.det viktigt tvåseminariet så Enär att

flertalstyre och hierarki,modell förstår demokratin sättett attsom
med den modellen iakttarfatta majoritetsbeslut effektivt. Men

politiskaformellabara det föregår i Stortinget i Norge,organ:som
kommunstyrelser där fattar beslut.parlament och Det ärman en

tradition demokratiforskningen bestämdspringeri ut typsom av en
demokrati bara form, det barademokratiförståelse, är äratt en enav

tillbaka till vad medborgarnametod och demokratisk legitimitet går
har till val harhar val. folk sittsignaliserat i gått såNär gettman

deltalängre eller kännamandat och behöver inte ansvar.
minimalistiskt förstå demokrati ochväldigtDet sättär attett
värdeproblematiken har fört framdå får icke mångaitag somman

grundsynen demokrati, demokratihär. den andraDet är en som
och faktiskt beslutsrätt,icke bara fokuserar rösträtt men

och kommunikation föregårdet den argumentationdeltagande, som
underbygger denbesluten.beslutsfattandet och Det är pro-som

och det där alla medborgare kan delta,intressant ärärcessen som
beslutsbefattningarna.politiska kandet icke de formellai Därär

den föregående diskussionenfåtal med. innanbara Det ärett vara
samtal syftar till legitimera och offent-fattas och debesluten attsom

detbeslut essentiella demokratin.ligen rättfärdiggöra i Attärsom
tillolika plan och ha olika möjligheterfolk kan delta många att

opinionsbildningen huvudpoängen.delta den offentligai är
också bestämd människosyn:denna modell reflekterasI en

med moral och med förmåga själv-Individen göraär atten person
försåväl allmänheten.ständiga val för självsig som

den politiska beslutsprocessen iflera procedurerDet är styrsom
samfund. flera procedurer, deträttsstatligtmodernt Det ärärett

besluts-reglerar ochicke bara proceduren representativitetsom
parlamentariskafattande formellai organ.

refererar opinionsbildningentillhar också procedurer, iVi som
utanför och den formella makt-civila samhället,det är statensom

kommunikationsfrihet, meningsfrihet,harHärapparten. press-
har offentligheten detfrihet och yttrandefrihet. Vi iettsom rum

kanalla sin mening vadcivila samhället där i princip säga om som
medborgarna har rättigheterskall eller bör Därgöras. mot staten,
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kan kritisera och kanmaktutövningen initiera makt attny genom
samla ochsig i denna det civilaiDet årsamman grupper. process
samhället medborgarna har för kämpa framsiganvänt attsom av
sociala rättigheter välfärdsstaten.i

ska diskutera demokratin blirvi det viktigt ha dennasåNär att
bredare blick demokrati och den föregående processen av
människors frånyttrandefrihet i befriade där formarstaten rum

vad ska ochmeningar kan ha olikagörasgemensamma om som
meningar vad ska här tal det offentligaDetgöras. ärom som om
användandet förnuftet, politik och värde-omav som en norm-
skapande ickeoch bara beslutsprocess.process som en

det kan diskuteracivila samhället det offentligt,vi privataI som
Jönasdöttir hon detinne personliga och detpå, när säger attvar

bestämdprivata också politiskt. det riktigt,meningIär är näm-en
ligen politik frivi talar kommunikationsprocess iom som enom
det civila samhället. det uppfattningarHär är rättnormerna, om
och fel, och ska människornas handlingar. Dågott ont, styrasom
blir det viktigt föreställningen familjengöraatt upp om som en
okränkbar föregick husetsenhet. inom fyra skulleDet väggarsom

fickinte bry förrän det kvinnliga sökarljusetsig viman om upp
misshandel, och liknande. upplysningincest och kritikGenom
blev det klart ochvi in med familjen ochmåste någontinggöraatt
det föregick fyrahusets till offentliginom väggarsom en ange-
lägenhet.

civila samhället kan förståjust det där vi politikDet iär som en
fri kommunikationsprocess, politik normeringsprocess,ensom
politik enskildaskapas medborgare tillkännager sinaattsom genom
uppfattningar och kamp för gehör förderas vinna dem.att
Jönasdéttir har också det politiskt därförprivata ocksårätt äratt att
här sker och därför ocksåmaktutövning diskutera demåste om
rådande riktiga. skiljervi dessa procedurer,Menärnormerna om
den fria debatten och den fria det civila samhälletiuteprocessen
från institutionaliserad debatt det politiskai såsystemet ser man
också den politiska reglerad procedurernågraäratt processen av

hindrar bli tyrannisk och överallt. be-gripa in Detstaten attsom
hövs regleringar säkrar individers också majoritets-rätt emotsom
beslut detoch det avseendet privata inte politiskt. behövsi Detär
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intimitetsområdesfär och fri offentlighetprivat ett enen --
för individerskyddad från statliga det möjligtingrepp, gör attsom
föruppfattningar ochskapa sig sina utrymmeger gemensamegna

opinionsbildning.
ifrån det civila, från den offentligaslussar in tingSå vi visäger att

det baradebatten det politiska tingin i någraärsystemet, men som
fatta beslutoch det bra Värde-kommer där gårin att om.som

offentlighetcivila samhället, och detdebatten detangår ärrum som
byråkrati, utanför den formellautanför utanför maktappara-staten,

aktiviseras och demokratispörs-dessaDet ärten. rum som som
viktiga för. Tackmålen väldigtsåärnu

LagerlöfKarl Erik

väldigt ochEriksen här intressant skulletycker vadJag senast varsa
offentliga viktigvilja det sak.påminna Huräratt rummet en serom

det offentliga grundläggande demokratin.det ii rummet Det ärut
morgontidningar har riksspridning. harharVi några Desom

borgerliga. snedbelastninginflytande. samtliga DetDe ärärstort en
opinionsbildningen slagsida.hela i Sverigesom ger

skulle kunna komma med förslag.Demokratiutredningen Om
utbjuds till försäljning, WallenbergSvenska Dagbladet ägarennu

dentidningen, då skulle kunna köpahar vilja säljasig statensagt
Radiofristående företag motsvarandeoch i SverigesP1göra ett av

respekteradinformation iden. Varför inte Den är mestsom
finns undersökningar det.radions. visar DådagSverige i Detär som

fritidning där det verkligen förekomskulle kunna skapa enman
och debattera Svenskanskan dag komma indebatt. Vilka inu

Debatt Debatt fungerar sedanBrännpunkt eller DN DN snart
privatägd nationalscen. svenskadecennier offentligatvå Detensom

skulle vilja Och där skulle viljajag påstå.privatiserat, jagärrummet
väl fungerandeStorch: Oligopol.använda ord från IMarcusett en

offentliga tillhöra allademokrati väl ändå detmåste rummet
oerhörd koncentrationråder överhuvudtaget i detDet en

huvudsaksvenska och den koncentrationen ligger inäringslivet
WallenbergWallenberg Och Svenskaoch Investor. äger även
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Svenska Dagbladet public-service-Dagbladet. Förstatliga och gör en
tidning efter modell Radio. kanske dåSveriges någonting,Det vore

pluralism Ellerskulle det i Sverige.uppstå något större gören
mångfald, förslagetför skapa tycker låternågot nisättannat att om

obehaglig obalans Mark-för radikalt. dag råder inomI pressen.en
tidningsvårlden har mednadsutvecklingen kommit konfliktiinom

främst kraven allsidig information ochcentrala liberala anspråk,
yttrandefrihet.

VäxjöHans Ring, docent,

här och för trådenkan den i sig intressantainteJag tyvärr ta upp
med villoch Inrikes Tidningar i version jagPost- tany men upp en

kanske överglänser del defråga dignitetjag tycker isom en av
olika uppfattningarproblem här idag. kan hahar berört Vivi om

betyg roll och allting sådant. dessaskolan och tidningarnasi Men
varandraolika innebär och slåruppfattningar inte vi gåratt

eller hus.tänder eld varandras
harskillnader och olika uppfattningar videt deMen närgör som

det här samhället och domdet gäller varandra i visynen - -
förvånadkallar det. Och liteoch invandrarna ibland jagvi ärsom

arbetar efter. komutredningenjag de direktiv Denär somser
fick propositionseptember förra Lite vii året.sent senare ensom

offentlig fråndär det all verksamhet regi ska utgåklart iutsågs att
mångfald. väl ungefär det-befinner land medi Det äratt ettoss

känner till de här begreppenmångkulturellt och nisamma som
vadoch marginalisering. Viintegration, assimilering, segregation vet

utred-det problemdet gäller tycker häroch jag äratt somnog
allvar.ningen måste ta

röstetal val, minsk-hysterisk låga ijaginteJag närär ser men en
de kommunala valen och lands-medborgare ibland utländskaning

för dem sysslarbör intressanttingsvalen till 40 procent somvara
det här området. bör niNågontingmed offentliga utredningar

inclusion och exclusion här,det talasväl och ju,visåga attvet om
svenskaexkludering de här i vårtdet verkligenär av gruppernaen

inkludera de kategoriernademokratinsamhälle. Ska Svaretäven
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Uppenbarligen finns det frivillighär förstås ocksåär ett en
inkluderadvill bli och integrerad och siktexkludering, inteman

kanske detassimilerad. Sedan också inget problem,ni ärsäger att
fyra alla assimilerade, de villefter tre/ antingengenerationer så är

gäller riktigt längre. kaneller det jag inte Vi inteMen tror
och med invandringen dit. harföra med situationen i ViUSAt.ex.

där det har bott vad kanminisamhällen kontinenten vi kalla
utlänningar sedan hittarinvandrare och många, många år. Vi i

kolgruvedistrikten där kolgruvornaBelgien, de gamlai ärt. ex.
duggnedlagda, samhällen integrerade i det belgiskainte är ettsom
dubbelliv, halvabor där lever tiden iDe ett t.ex.systemet. som

halva tiden Belgien.Grekland eller Turkiet och i
problematikhär sådan jag vill försökerniDet är atten som
vill peka där ellerutveckla ytterligare. situation miljonJag 1en

tillhör den här åtgärdermiljoner viinvånare När gör1,5 gruppen.
mångfaldssituationen.ska från den här bör kommautgå Det

med bilden. Tack.i

Bengt Göransson

det självklart utredningendet gäller den punktensistaNär är att
Valdeltagandet, valmöjligheten också för dekommer behandlaatt

svenskarna, invandrarna. har varit angelägnaviDäremot omnya
därför det heller direktiven den här utred-och finns inte i att--

delarflera utredningar med uppgift söka lösaningen inte är atten av
haft diskussion med företrädare för handikapp-helheten. harViav

särskiltframfört kritik detrörelsen intesätt mot attsom samma
tillgånglighetsfrågorna. Väljerska diskuteraangivet viär attatt man

demokra-har därmed underförståttbörja den ändeni så attman
problem.för huvuddelen folkettin inte några Detär större ärav

de här principielladärför har börjat med teoretiskavi att ta upp
del de problem berorspörsmålen. hel vi vissa teori-En möter avav

Thunberg lyfter fram trovärdighetenbrister. Anne-MarieNår som
viktigt inslag byggandet sådancentral tillför hon i teori.ett enav

ögonblickligenför de politiska lösningenSe scouterna vetsomupp
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alla trumfar lösning.problem och hastigt igenom Demokra-sin
tröghet har värde.tins ett

däremot ska peka demokratiseringen har andraviMen att
effekter det offentliga skettockså talar harvi Detnär rummet.om

fysisksmygprivatisering vi inte i mening. Mannoteraren som -
talar sammanhang hur tidig arbetarrörelse fickhögtidligai om en
hålla gatukorsningarna,sina i Våramöten ärtorgen. torg numera

de helprivataförvånansvärt Täbyprivata, antingen Centrumär som
eller också de kommunbolagsprivatiserade och då kan inteär man

Yttrandefriheten till-och hålla icke längre såmöten ärut
sedan hade byggt allagänglig den för bara innanår20som var man

inglasade andra regelsystem gäller förgallerior. Det är rätten attsom
där det bolagsdirektörenhålla inomhustorgetmöten är som

förbestämmer får hålla det det offentligamöte än är torg-manom
tillstånd och polisen bättre företags-där polisenmötet är änger

direktören hålla respekt fördet gäller viss Dennär rättsstaten.att en
utreda det finns anledning iblandskaprivatiseringen vi inte attmen

fundera den.över

StockholmBo Lindensjö, statsvetare,

tänkte begränsningarna, räckvidden för demokratin.pekaJag
demokratin tänker börja meduppfattar egentligenvi JagHur att

alla känner och lite kortpeka söndagsskoleversionen, visom
egentligen för genomförafundera vilka förutsättningarna äröver att

den.
fick all offentlig makt från folket ochVi höra utgåri attmorse

del har den märker den inte".ställt frågan Vivart vägentaren sen.
nämligen delegering till parla-Vi det finnsvet att ett sortssvar, en
till och sedan har kedjadelegerar regering vii sinmentet tur ensom

förvaltning och lokal för-förvaltning, regionalmed central en enen
tillbaka till polisstationer, sjukhusvaltning och sedan igenär osv.;

vilja.allting folket uttryckte sinsomsom
demokratin kanskeProblemet med den bild gör är attsom av

fatta beslut genomförsden skapar intryck det gåratt att somsomav
det själva verket skulle kunnahela skedde i Iett tomrum. manom
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illustrera problemet med demokratin följande Se isätt: staten en
medborgarnalåda, näringslivet och tredje.i i Staten ären annan en

helt beroende ekonomiskt den kan kontrolle-intesystemett somav
skatter tillkommerGenom statsapparaten.resurserra.

intresse med det ekonomiskahärDet gemensamtstaten ettger
effektivisering och lönsam-tvingarDet att satsastatensystemet.

och fullständig intressegemenskap.het och det här hel Statenär en
från näringslivet ochbehöver kommer det förutsätterresurser som

verkligen erhåller dessadet hela effektivt såäratt att staten resurser.
ekonomiskadet mycket starknaturligtvisDet systemetger en

ställning.
Å också beroende stöd från medborgar-andra sidan är staten av
politiskt manifesteras i allmänna val och förutsätt-stöd. Detna,

välfärdsåtgärderför det stödet till be-ningen någraär sortsatt
tillräckligt mycket förtydande delar befolkningen, att garanteraav

får kan stöd.majoritetatt man som ge enen
modellen den förutsätterProblemet med den här är att perma-

tillväxt för ska kunna åstadkomma, fortsattnent att garanteraman
alltså, och det talarepolitiskt stöd. förutsätter har andra varitDet

ekonomisk tillväxt och det hade underinne vipå, permanenten
troddeoch 60-talen och det skulle bestå.många1950- att

ögonblick lyckaskommer det längreKrisen i intenär man
Problem alla finansministrar hartillväxten. ståttpermanenta som

Kjell-Olof Feldt, längre kunde formu-inför, alltsedan intenär man
gynnade ekonomin garanterade legitimi-lera politik både ochsom

skulle välja ekonomisk effektivitet,blevFrågantet. om man
legitimiteten och stället eko-legitimitetsproblem eller isatsa

för företag lämnar härnomiska problem med risk Det äratt oss.
under vilka demokratin förverkligas.förutsättningar skavissa

avslutningsvis foga den centralaTill det här kan stats-attman
dennationalstaten, längre harinte position den harapparaten, som

haft förut. håll, dels ifrån starka kommunerfrån två ochDen trängs
nationella och regionala grupperingar dengörsom svagare men
också från eller regionalisering, internationalisering. Och detEU
här har skapat det dilemmat och vad hoppasgenuina denär attman
här utredningen verkligen funderar vilka konsekvenser den häröver
utvecklingen för politisk demokrati.kommer att
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Anders Johnson

tycker Lindensjös bild pedagogisk illustration detJag jagär en av
pratade riktig bildhär den nationellaDet nivån.ärom. en

därlåda ligger borta och medborgarnaiFöretagen ien som en
låda och de politiken håller alltingmötsannan genom som samman.

i verkligheten det detinte inte företagenMen är är att-
lever värld skild ifrån människorna.i Bilden bliren en annan om

studerar samhället lokal nivå. föra mycketGenom attman ner av
beslutsfattandet lokal där det blir klaranivå och tydliga samband
förstår också produktionssammanhangen bättre. har haftJagman
anledning studera företrädare liberal parlamentariker,att en som
Waldemar Ljungskile, beskrev hur deti i detSvensson som var
gamla produktionsförhållandena,jordbrukssamhället där dvs.
människornas levnadsförhållanden och den demokratiska gemen-
samheten naturlig och påtaglig. politik och rättssamhälletDärvar
handlade stängselskyldighet och reglering vattentäkter. Därom av

det företagen låg där borta ochinte medborgarna här ochattvar
politiken höll alltsammans.ihop kan föra detSå om man ner mer av
politiska beslutsfattandet till lokal verklighet där kanen man se
konkret villkorenhur de ekonomiska samspelar med de medborger-
liga villkoren starkt civilt samhällei jag också demo-såett tror att
kratin kan stärkas.

Anne-Marie Thunberg

vill ställa fråga. tycker saknarjag någonting.Jag Jag Det åratten
bara medborgarnas sida för välfärdsåtgärderinte stöd från ärsom

förbindelsen tillfrån medborgarna enbart välfärdsåtgär-Attstaten.
derna kan det politiska stödet lite för tänkt. Med-är snävtgarantera

hördaborgarna vill också sina inför de beslutröstergöra statensom
fattar deras vardagstillvaro.och påverkarsom

teknologiskatalar sammanhang de företagen ochi vissaMan om
teknologiska formförändringar sociala experiment.som enosv. av
Verksamheten lokal dengenomförs nivå och påverkar medbor-
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bör inhämta samtycke från medborgarnasockså sidaDågarna. man
för detta.göraatt

från medicinenshar här jämförelser område och dessgjortMan
tyckes regler för medicinska harexperiment. viJag tror attsom

för lite, vad snabba teknologiska förändringartänkt alldelesigenom
betyder och hur allting påverkar medborgarnaför människor nu

skulle kräva derasmycket och därför också samtycke. harHärmer
dethar utvecklingsbart börjar fram,instrument i växaett som

nämligen ökonsekvensbeskrivningarna.
den enda form har.vii visser-Dessa Deännuär ärstort sett

ligen färdigutvecklade, det finns grundform förinte dessa.men en
lokal medborgarnaockså sker nivå måste drasnågonting inNär

påverkar väldigtoch höras därför det dom starkt. tyckerJag attatt
Oskarshamn fint modellexempel. Vad har medhär gjortär ett man

fattas därtanke de lokala beslut ska har tillsattJo,som man en
hel bland befolkningen fått fullmäktigesrad med somgrupper upp-

frågeställning.drag arbeta frågeställning efter samlarigenom Såatt
beslutsunderlag.in Jagett tror attman gruppernas svar som man

bara välfärdsåtgärdernaska utveckla detta mycket inteDet ärmer.
politiskt stöd det fråga medborga-är även attutansom om somger

starkt. denbli hörd beslut måste ocksåi Försom engagerarre
finna finna former för med-institutionella former jag. Attanser

förändringarborgarinflytande teknologiska med räckviddstor
också tiden helt forskningsområde. försummat ii Det ärär ett nytt

Ingelstam bl.a.det sammanhanget. påpekar detdemokratiska iLars
tekniska, effektivitetciterade detdet föredrag jag Omur. omsom

väldigt mycket. den institutionellaoch ekonomi kan vi Men omom
stabiliteten överförandetuttryckte det, ochkonstansen, jag omsom

nödvändigaförändringen demokratiskaden för den teknologiskaav
helt försummat forsk-mycket.stabiliteten vi inte så Det är ettvet

allragäller demokratin i högsta grad.ningsområde som

Schmidt fp, DemokratiutredningenOlle

hur fungerarutredningen partierna i Sverigemåste iJag tror se
känslig fråga. detdag. mycket någraMenDet ärär om somen
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skulle kunna det det vi sitter utredningen.igöra är Jag årsom
nominerad denparti, jag i här rollen jagmåsteett attav men ser

betydligt friare vanligti utredningsuppdrag, haftjagän ettvara som
tidigare. bli dialog undermåste EftersomDet gång. kanvien resans

ifrånutgå älskar skullevi partierna, vi inte med iatt ut-annars vara
redningen, ocksåkan ha lyftaså vi del förlåtenrätt att upp en
och vad detfel. Vad brister handlar då inteDetår ärse som som
bara arbetsformerna, tyckerjag medmåsteutan taom man mer
grundläggande villkor. Finansieringssystemet absolut oerhörtår
styrande för svensk demokrati. Partierna har själva reglerna försatt

finansiera verksamhet.sin Reglerna lätt detsågörsatt attegen
underlättar för medpartier representation och försvårar för partier

saknar här tyckerrepresentation. jag bordeDet vi Iöver.som att se
stället bör till får förvi så fristående utrednings-attse man resurser
institut. del har tillskapats i FleraSverige. skulle braEn förvara
djupare demokratisk debatt.

Min den personlig och möjligen företrädd detiär, årtro men
parti jag det finnasmåste civil sfär fram-störrerepresenterar, att en

Politiken mycket ochgriper in i då medborgarnamåstegent.
med. med dagensräcker delaktighet.inteDet minaDet ärvara er-

farenheter. Människor med dennöjer sig inte representativa
demokratins former.

individernainte bara det fårDet med och sinär sågaatt vara
mening. det de lokaldemokratiska försöki har Malmö.Jag vi iser

ungdomar träffade. fickDet några jag med underDomvar vara
beslutadegång sedan politikerna någontingresans annatmen

ändå. Varför ska då med frågade ungdomarna.vi gångnästavara
uppfattning demokratiskamin de kollektiva beslutenDet är att

kombineras med beslutssfär därmåste individer ökande gradien
själva bestämmer mindre behöveri Vi för mindresättgrupper. nya

de kan komma till tals i civilsamhället, detigör attgrupper som
offentliga tycker har historiskt dåligavi varit iJagrummet. att
Sverige detta område detoch jag huvudsekreterarentror att var

frågade sammanträde:mig vid Vad beror det Sverigesettsom att
liberaler blev yrvakna analyser kom framså och kon-Putnamsnär
staterade civila samhället, detdet sociala kapitalet viktigtäratt

tycker jag spörsmål. harintressant detDet vi i vårtNuår ett
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den diskussionen har funnitsvad beror det inteattprogram men
landi Sverigeett som

samstämmighet vid dettafinns partigränsernaDet överen
unik. kombineras medganska måsteseminarium Formerärsom

full-delarinnehåll. uppfattningen jag jagDen även somom-
alltid har fått lära ordförandenMalmö migmäktigeledamot i attav

har huvuduppgift,fullmåktigeförsamlingen kommuni attenen
fullmåktigeledamöter får härfatta beslut: ska sitta iNi inte tro att

sedan fatta beslut, bara bord-och och intesammanträde utanprata
har skyldighettillbaka Vilägga frågor, för komma gång.nästaatt en

fatta beslutatt
för. formenockså. ska ha respektvidet givetvisSå Det Menär

har diskuterat för mycket formertycker vifår inte Jagöver. attta
svenska demokratidebatten.denoch för lite innehåll i

v, DemokratiutredningenPernilla Zethraeus

vaksam domalldeles riktigtdet måsteJag är atttror att man vara
demokrati och skendemokrati,skillnaderna mellanhårfina ärsom

exemplifierar meddet Olle gestaltar han prövarnär att mansom
till ochungdomar ska tyckainflytandeformer för attgenomnya

osv.
anförandeRothstein sade underdet sittvill BoJag attta upp som

hysteriskt överdriven. harglobaliseringsbilden Vi varitär extremt
sedanharexportberoende pågåtti år.många Det är en process som

socialdemokra-dentillbaka. Exemplethundra år Bo närattgav var,
mark-förväntadeuttalade någonting sig mångatiska kongressen en

skulle lika väl kunnauteblev reaktionen.nadsreaktion, Jag såga
neurotiskhysteriskt överdriven ellerdet marknaden äräratt som

vad.ellereller hypokondrisk jag intevet
marknaden aktiekurserVad händer är att reagerar genomsom
och saker praktikenbörskurser ioch integår ner somsom upp

har hänt, saker harsaker inteintenågonting,är somsom
eller enda aktiebörs hela världen,enda plånbok i imärkts i enen

eventuellt kan kommaförväntningar någontingärutan somsom
politiska spekulationer kring ekonomiskahända, dvs. renodladeatt
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de allvarliga demokratiproblemen.frågor. detDet årär ettsom av
maktfaktor samhället,detta blivit ihar GöranAtt näratten

offentliga ekonomi kanden sektornsutspel såPersson gör ett om
det här har hänt.det börsen.genomslag DenDet är som

synvinkeldemokratinsintressantinternationalisering ärär ursom
exportberoende och harinte Sverige är attextremtatt man en

haft sedan det denhandel och har många årintensiv år attutan
verksamhetsfålt.politiska självmant har in sittsfären snävat eget

politiska beslut underharpolitiska organisationenDen genom
ekono-avhäntde bit för bit sig styrinstrumenttio åren översenaste

valutahandel,sfåren, det gällerekonomiskadenmin, när näröver
ställningdet gäller Riksbankenspenningpolitik,det gäller når osv.

praktikenavregleringar vi ihar gjort ärDessutom gör attsomman
runtomkringihopkopplade med länderna inte minstoss genommer

skett medvetenOch det här harEU-medlemskapet. ensom
beslut.politiskastrategi genom

hur ska det härbörja diskuteraVad måste är mötaman uppman
denpolitiskt arbetemed politiskt arbete. initieraKan ettett man

bygga internationella folkrörelserkaninternationella nivån, man
här har dag diskuteratdet Vi ieller hur ska möta upposv. man

och politiska sfären och hur mycketdenmellan privatagränsen
familjeliv ochdet kan betecknaspolitiken kan klampa in i somsom

uppgift också demokratidebattenviktig iliknande. Jag atttror en
den politiska sfärenmellanframöver diskutera gårgränsenär att var

mellan de här maktcentra detoch ekonomiska sfären, tvåden som
faktiskt handlar om.

Demokratiutredningenc,Per Gustafsson

haft bra harhar här i dagtycker de inlägg vi sättJag ettatt som
demokratins värde och innehåll.formbelyst både demokratins samt

frånutredningens arbete skainriktningen utgåJag att enanser av
utifrån allas likainnehållet demokratin,värdet och idiskussion om
lyftstrovärdighetsaspekter dagmed de ivärde, bl.a. uppsom av

frågeställningar. denThunberg etiska DetAnne-Marie år typenom
angelägen.har framför ochdiskussion jag vi årtror oss somsomav
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diskuterar demokratins form blir det oftasåNär man en
fokusering till beslutstillfället. det väsentligt vi ocksåJag ärtror att
tittar beslutstillfället; människors möjlighetinnan fak-steget att
tiskt påverka den dagordning formar det demokratiska samtaletsom
och det har kallat det upplysta kunnandet.någonäven Hursom
människor också möjlighet, kunskap och förmåga hantera deattges
frågor finns dagordningen demokratin.i finns detDärsom
mycket spännande diskutera och jag vi här måste hittaatt tror att en
koppling till det faktiskt också lokalt samhället.pågår isom

Lindgren sade vid dagensAnne-Marie seminarium demokra-att
tin motvikt och motvikten blir Detär stämmeratten svagare.

det finns också andra bilder visar det händersättett attmen som
väldigt mycket samhället i dag. demokratinpositivt i lämnarDär ett

efter framdetsig nätverk, samhälls-växertomrum nya grupper, nya
föreningar och byalag både stadsmiljöer och landsbygd.i Jag tror

behöver finna hitta kopplingen och knytningensättatt ett att
med det delaktighetoch den visas där, ochengagemang som som
faktiskt bygger demokratin,genuin demokratinstroen
värden demokratin.och den representativa till dettaKnytningen

lokalsamhället har hittati vi inte deti svenskaänengagemang sam-
hället, det. Människorvi måste överlag både engageradegöra årmen
och kunniga. Huvudproblemet faktiskt inte medborgarnaär att
saknar kunskap och information. Uppgiften knytaär att samman
individernas frivilliga samverkan med den representativa
demokratin.

diskussion kring de grundläggande värderingarna harDen visom
inlett här i dag angelägen. också diskussion hur flerMenär en om
faktiskt kan kombinera sin med medborgare ocksårösträtt att som

påverka den demokratiska dagordningen. fler kan skaffa sigHur
den kunskap behövs för delaktiga samhällsutveck-iattsom vara
lingen viktig frågeställning. tycker dessutom detJagär atten annan
skulle mycket kunna vidareintressant det gällernärattvara

Thunbergs det rullandeAnne-Marie nuet.resonemang om
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Bengt Göransson

med utomordentligt föredrag ochhar dag intressanta ivaritDet en
här utredningen ska kunna bidra tillden önskar denvimån attatt

kan dekomplicera lyckas.frågorna jag vi För övervägan-tror att
ska plockaden ska det material jag detvi vi sågöra, tror attsamman

ha mycket värde dethär första kommerseminariet näratt stort
gäller för diskussionen.kunna tillföra substansatt

allt från djupgåendeBredden diskussionen pekar mycketi en
frågeställningarsamhällsanalys konkretatill att tasom uppmera

mycket väsentligt, nämligensådant uppgiftför tittavår är attsom
fungera.partiväsendet, hur det kanroll, jagpartiernas Där tror

slutsats det Olle Schmidt ochändå, ska drajag någon av somom
möjligen behöver tillPernilla Zethraues sade, att att ettse som

del för den demo-underlag plockar fram representativaargumenten
kratin. inbjuder godtyckligt valda referensgrupper tillNär attman

därmed tillgodoser de demokra-panel så tror attvara en man man
Stockholmsområdet försöktiska kraven. pågår intensivaI ettnu

medborgarpaneler skaställen med skapa fram-attpar som vara
lottade det bara blir partifolkför ska inteveta attatt somman

ska ha urvalkommer ha synpunkter. representativtMan ettatt av
intresserade, för allabefolkningen, bara de framinte mest att

upprörd det, därföråsikter. ganska jag harhar varitJag över att
Definitionsmässigt sådan panel,förstå måstesvårt poängen.att en

och ska väl ha,den framlottad, intenågonär rätt annan manom
ska dåinnehålla ledamöter aldrig Man15-20 röstar.procent som

för kommunstyrelse tillslags målsätta att attett manen sesom
villrimlig för deminflytande proportion intei tagaranterar som

ointresserade. åsikter medoch fårdel egentligen Derasär varasom
och lika deras sig.väga tungt som engagerarsom

och detnaturligtvis i någonDemokratin månmåste är vär-en-
föränd-deringsfråga någonting SIFO-institutet. Manänannatvara-

och till all lyckavärlden med så opinionsmät-inte SIFO serrar
anseende behöver undergrävastill deras inteningsinstitutet att av

tillgång.andra dem själva. Det ärän enav
danska valet. finns risktänker det DetJag senaste omen man

den allra viktigaste.slags åsiktsrepresentativitet Detett som somser
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Storch häri det sammanhanget mycket väsentligtMarcus ärsa om
förändringen och förändringsrörelsens betydelse. Och det behöver
då bara frågainte i ekonomisk tillväxt.meningsnävvara en om
Förändringsrörelsen handlar också hög gradi utvecklandeom av
tankemönster och tankestruktur. tillbaka vidDå igenär Anne-

Thunbergs trovärdighetsfråga. TrovärdighetenMarie tilluppstår
del med hjälp det underbyggda vill pekaJagstor argumentet.av

det Rothstein sade, han talade regelstyrningensBo närsom om
problem, han visade vågrörelsen. abstraktDetnär sättett attvar
beskriva väldigt Viktigt.någonting

sysslade antal med kulturpolitik och funderadeår mycketJag ett
bidragsregler fördelningssystemoch och kom småningöver om

fram till fördelningsgrundenden enda rimliga den pålästaatt var
och underbyggda subjektiviteten. Alla andra blevprinciper sämre.
Politikern ställer subjektiva värderingarsina respekte-utsom men

det faktiskt finns andra har andra värderingar äratt ettrar som
föredöme.

pålästa och underbyggda subjektiviteten behövs därförDen att
dessvärre har den nackdelengenomsnittet det aldrig finns. Detatt

enda med säkerhet detgenomsnitt endaingenärvet ett attom
enhet grund föringår lika medgenomsnittet ärsom som genom-

kan hundraprocentigt.snittet. här illustre-Det säga Detnästanman
rades radionyheterna för vecka sedan,i någon taladenär man om
den kostnaden för barngenomsnittliga deltar kommunalisom
musikskola. det kronor.jag minns endaOm Deträtt 453var man
med säkerhet kan ingen enda kommun landet harisäga är 453att
kronor avgift till musikskolan. finnsi Genomsnittet alltså aldrig och
därför blir meningslöst hadet någonatt sortssom norm.

frågorna,alltså de här och det detDå måste i Boman var
Rothstein förpekade subjektet, den subjektivapå, be-utrymmege
dömningen. naturligtvis kontrollfunktionenblir också ochDå regle-
ringen ansvarighet viktig. Vi alltså kunna de subjek-måste prövaav
tiva värderingarna, ifrågasätta de subjektiva värderingarna.

finns skäl fundera behovet självständiga, kritiskaDet överatt av
medborgare. Sådana kan naturligtvis till besvär för de besluts-vara
strukturer mycket snabba. kommer dock tillbaka till detJagärsom

Olle behovetSchmidt sade besluten. hamåsteMansom om av en
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skaförformerdemokratinskunskapgrundläggande att manom
med denfullmäktigeförsamlingenförväxlardel.kunna Deta som

kanochlokalaellerpartiföreningenlokala atttror mangruppen
förfullmäktigeförsamlingendiskussion iprivatiseradslagsföra en

mycketnaturligtvisblir detuppfattningbilda sigdär ska enatt man
formpris ikräver sittdemokratinrepresentativaför.svårare Den

ochstrukturertydliggjordaförhandvissa, åtminstone upp-av
också kunnaochställningska kunnaförfattningar tataatt man

för det gör.manansvar
demokra-bred beskrivningseminarietfår alltsåVi avengenom

Anne-Mariemöjligheter.demokratiskaochstrukturertiska
fråganflera andraochLindgrenAnne-MarieochThunberg tar upp

här ska videmokratiska värdena. Detroll, devärderingarnas nuom
utredningenförtillfälle inommed och resoneraatt ramenta oss

iakttagelse.subjektivmycket Jagallratill sistLåt mig göra enom.
deprimeradesåkänner sigförespråkare,demokratins somatttror

skamöjligenmarknadensoch övertag,ekonomins övertagöver
tillkortakommanden.ochriskermarknadenstankeocksåägna en

människorsjunker ochEstonia 852detta:exempel NärEtt
detEstonia-rederietfår föreffekt detendadendrunknar är att

krona. Påmedaktiersinautdelningenhöjapåföljande kanår enav
fort-båtarrederierperspektiv.moraliska Dehadetta kan varsman

förloradeflyta pengar.massasatt att en
sammanhangetiintressanthar varitför migdetMen mestsom

utomordentligtegentligendetta inte årfundera är,över ettomatt
börsenskris,marknadsekonomi iallvarligt ensymtom en

verk-tillrelationhelsthar någonlängreaktien intekris. Att som
förbingolotten måstevärdeexaktharsamheten somsammautan

oerhörd.alldelesvarningssignal ärmarknadsekonomin somenvara
har.verksamhetroll vadspelar ingenDet man
skolan,gick ijag sättlära sigfickAktien, när ett envarman

hadedenochframtiden inteförväntan turmätare manomenav
delarandratillbaka. Omförsäkringspengarfick avatt massaenman

tillförsökaskäldet kanskefinnssåmarknadsekonomin att seutser
aktöreruppträdaicke skastrukturernapolitiskade somatt

marknad.samma
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kan alltsåDet paradoxalt leda till begränsar dennog att man
politiska verksamheten område, begränsar politikens räckviddett
för kunna i relation ekonomin i stället föratt gentemotagera att
in och försöka agerandet justöverta område och bli offersamma
för de krisfenomen kan finnas Och det här naturligtvisärsom

exempel hur sådan här diskussion kan leda till ytterligareett en
komplikationer. Sådana frågor kommer inte kunna diskuteraatt
färdigt eller ställning till. jag dennaMen mycket subjek-ta tar upp
tiva notering exempel det i våra diskussioner kanett attsom
finnas skäl in också sådana komponenter inte automatisktatt ta som
behöver resultera i vi ska dra slutsatser det gäller antalnäratt
ledamöter riksdageni eller beslut valdag.om
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arbetarså



Demokratiutredningen analyserar den bjuderTill fors-seminarierna in
svenska folkstyrelsens förutsättningar idédebattörer bidra medkare och att
inför 2000-talet. Det sker ljuseti kimskap och värderingar kringsin sinaav
bla. globaliseringen, EU-medlem- de frågor tycker värdefullaär att sam-

förändringarna medieland-skaper, tala kring.i
skapet, den förnyel-IT -telzniken, dokumenterasVarje seminarium inya
searbetet offentlig förvaltninginom form skrift.enav
och folkrörelsemas förändringar. Vid
sekelskiftet skall utredningen WWW.presen-

sammanvägd analys formitera en av
slutbetänkande.ett g o v s e.Utredningen vill underredan adressen till Demokratiutredningensär

arbetets bidra fördjupatillgång att webbplats. finns möjlighet föraHär att
demokratidebatten genom fri debatt kring demokratin demo-en -skriftserie0 en förkratitorget alla.är öppet

offentliga seminarier0 antal krönikörer kommerEtt att
webbplats för debatt och0 en kommentera demokratiproblem och

information andra demokratidebatter.
kan också infonnera digHär Du

och föra dialog kring utredningen.om
Direktiv fulltext, arbetsplan och

Demokratiutredningen kommer utredningens protokoll dokumentär
fortlöpande under arbetets gång hämta hem.att kanman
publicera skriftserie med essäer, fortlöpan-informerar ocksåHären
debattartiklar, seminarieinlägg och de aktuella skrifter och seminarier.om
forskarantologier. debatt-kan dessutom delMan ta av

omfattande demokratiforsk-Den inlägg vid beställaseminarier samt
bedrivs vidning våra universitet utredningens skrifter.som

och högskolor ställs detta till för-vis Länkar finns till andra delar nätetav
fogande för alla intresseradeär där demolaatifrågor dryftas olikasom av
demokratifrågor. satt.

Information titlar, utgivnings-om
dag, finns utredningenspriser m.m.
webbplats. frågor och lämnarVi gärnasvarar

ytterligare information utredning-om
arbete. Adress och telefonnummerens

utredningens uppgifterEn sti-är till utredningens kansli finnsattav nästa
mulera det offentliga samtalet. sida.

Därför anordnar offentliga semi-
landet.narier irunt om
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