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Förord

för första förslag folk-hundra sedan väcktesFör år gången ett om
förrän drygtden svenska riksdagen. Inteomröstning i tjugu år senare,

infördes möjligheten till folkomröstningoch i1921 1922,
författningenl. Därefter hållit fem nationella folkomröstningar:har vi

rusdrycksförsäljning, högertrafik, ATP,1955 1958 19801922
kärnkraften och 1994 EU-medlemskap.

forskare hur folk-Flera svenska har skarpa domvarit i sin över
kunnathanterats. Folkomröstningar haromröstningsinstitutet inte

lösa de aktuella politiska undantagsvis och begränsattvisterna. Bara
har medborgarna lyckats binda riksdagsmajoriteten:

föregåtts dubiäsa dribblingarkar allmänhetOmröstningarna i av
fiir säkra önskad valutgång. Anmärkningsvärt äratt att om-en

tillämpades vid bådemed alternativ, pensions-röstningar tre som
kärnkrafisomrästningen kar195706/1 inteomröstningen 1980,

fiirekommit andra västeuropeiskaländer under qfierkrigstiden.i
Mikael Gilljam

Manipulerandet med flera omrästningsalternativ föga hedrandeär en
svensk specialitet Rothstein m.fl.Bo

forskarna.det finns också andra ståndpunkter bland Folk-Men
har bl.a. bidragit till det svenskaomröstningarna partisystemets

stabilitet:

svenska folkomrästningsinstitutet kar såledesDet visat sig ettvara
smidigt lagen där de politiska kamnatiinstrument i partierna

i bl.a. Kronvall, "Författningen, demokratin ochbyggerAvsnittet Kai:
medborgarinflytandet, medborgarnas villkor demokratiskPåur en-
infrastruktur, bilaga,SOU 1996:162, 7-76.s.
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FÖRORD

svårlösliga detta kan ha fungeratPåsituationer. institutetsätt sägas
värdefullt komplement till den demokratin: ürepresentativaettsom

det parlamentariska haj svårigheter hantera de frågorsystemet att
det har fråga har den säkerhetsventilvaritsom om som

folkomrästningsinstitutet kunnat utnyttjas.utgör
Olof Ruin

fyra sedan infördes folkinitiativ till folkomröst-kommunalaFör år
innebär fem de röstberättigadeningar. Det minstatt procentom av

undertecknat krav folkomröstning fullmäktigetvingasett ta upp
frågan. Sådana har också håll, fram tillinitiativ tagits många 1997

40-tal kommuner. fallen har kommunfullmäktigei Men i ingetett av
önskemålen.:tillmötesgått

utredningsförslag skulle det för fullmäktigeEtt svåraregörasom
avslå medborgarförslag avfärdats.har nyligen Argumenten äratt

de bl.a. högern åberopade 1920-talets debatt;varianter iterna som
kommer folkomröstningar särskilt den beslutande politiskainte om-
församlingen undergräva denoenig representativaär att-
demokratins ställning medborgarna verkligen tillräckligaHar
kunskaper

folkomröstningskommitte avvisade tankenNär års1920 1923
införa obligatoriska, folkomröstningarbeslutande gjorde detatt man

alltså framför allt därför den demokratinrepresentativa inteännuatt
det skäl revidera den uppfattningenansågs språnget. Finns attmogen

idag, 75 år senare
Demokratiutredningens förhoppning skriftdenna skallDet är att

stimulera till diskussion kring den frågan. och då refererar svenskaDå
debattörer till Schweiz land med mycket annorlundaettsom
arbetsformer. Oftast förtrogenhetsker det med dess politiskautan

Utredningen därför erfarenheter från dettasystem. attanser
fullskaleexperiment med direktdemokrati borde redovisas. Därför
kom den här reportageboken till.

2Wallin, kommunala folkomröstningsinstitutet",Gunnar: Det ur
Folkomrästningar och demokrati, bilaga1997:56, 145.SOU s.
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FÖRORD

får fördelar och nackdelar med Schweiz demokratimodellNu
varandra allmän debatt. Ledamöterna hari inte tagitvägas mot en

ställning Författarentill själv för innehållet.rapporten. ansvarar

Erik Amnå
Huvudsekretcrarc
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händernaröstaAtt med

folkomröstningar ochstormöten,om-
Schweizdirektdemokrati i

Björn Jerked

Inledning

skriften försök reda vad eventuellt harhärDen är attett att ut
politiska arbetsformer. hemmalära Schweiz det gäller Härnärav

de flesta länder debatten sedan bristernaoch ii många årrasar om
tynandeden demokratin. Kritiken riktasrepresentativa mot
ohederligatråkiga sammanträden, grälsjuka ellerpartier, svaga,

politiker.
finns olika åsikterVad ska saken detSverige mångai åtgöra

nedifrån ställs med-både uppifrån och kravMen attom.
kunde fångaborgarna ska politiken. Omi uppmer manengageras

bevisligen finns hos befolkningendet samhällsintressestora som
minskaskulle debatten vitaliseras, klyftan mellan väljare och valda

och hela det politiska ökad legitimitet, många.systemet trorges
försökt bådehar under aprilvecka platsJag 1998 greppen

vad folkhur den schweiziska modellen fungerar praktiken och iiom
haft med tiotallandet tycker den. har längreJag intervjuer ettom

företrädare förpolitiker, journalister och in-tjänstemän,
och Solothurn.Zürich, Bern, Luzern Jagtresseorganisationer i

Appenzell Innerrhoden bergs-besökte också kantonen iuppe
landet, där det högsta beslutandetrakterna nordöstra deleni av



RÖSTA HÄNDERNAATT MED

baragång året. Detär stormötet ärorganet torget treen om
kantoner har den här uråldriga, politiska arbetsformen kvar.som

de flesta de kommunerna viktigastedeMen i 3 000nära tasav
fortfarandebesluten alla intresserade träffasinvånareattgenom

och frågorna handuppräckning.några gånger år avgörper genom
alla dock mycket själva beslutet fattas,På nivåer innanavgörs
samtal och kompromisser under hand.genom
följde under den här veckan den politiskaJag rapporteringen i

tidningarna det gick, övervarade del detså jag session igott en enav
nationella parlamentet och snappade här och synpunktervar upp
från vanligt folk".

sådan snabbvisit räcker naturligtvis för hel-En inte någon
täckande beskrivning den schweiziska direktdemokratin.av
Skriften därför fördjupat journalistisktär änett reportagesnarare

utredning. berättar bara kortlite den historiskaJagen om
bakgrunden konkreta exempel frågormångamen ger som
diskuteras och redovisar framför allt frånmycket synpunkternu
de inblandade.

Eftersom kantonerna självständiga olikasåär rättsystemet utser
beroende och det kan därför vidare be-inteär, utanvar man
skrivas helhet. hann dessutom bara fembesöka deJag 26i sin av
kantonerna, alla för de tysktalande delarna landet.övrigt i av

blandades dåtid med nutid framtid, lokalaochI intervjuerna
med regionala och nationella förhållanden, personliga åsikter med
fakta. hoppas det ska framgå vad vad. tydlighetensJag Förärsom
skull redovisar materialet de nationella, federa-ijag såstort sett att
la, frågorna behandlas för kantonerna för och kommunernasig, sig
för sig.

börjar dock med del denJag genomgång internatio-en av en av
nella litteraturen direktdemokratiska modeller och erfaren-om
heter Schweiz och andra länder.i några

Beskrivningen det schweiziska samhällssystemet och diverseav
fakta landet andra kapitlet skriftligadet grundar olikai sigom
källor, bland boken democracy Wolf Linder.Swiss Minaannat av

personliga reflexioner finns skriftensi sista avsnitt.mer
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BJÖRN JERKERT

efter 1960-taletsfolkomröstningarFler
revolter

betänkande 1997:56F0lkomröstningsutredningens SOUsvenskaDen
delabildeninternationella insammanfattat denhar attgenom

ofta har nationellafinns deförstafyra denländerna Ii somgrupper.
harItalien, ocksåSchweiz ochfolkomröstningar dvs. som

finns de harAustralien. andrafolkinitiativ, I grupp somsamt en
Irland ochDanmark,ofta. hörfolkomröstningar ganska Hit

grundlagsfrågor.beslutande Ialla med iFrankrike, omröstningar en
Island förekommerochandramed bland Norgetredje Sverige,grupp
folkomröstningarfjärde därdå.folkomröstningar då och En grupp,

Österrike blandFinland.ochStorbritannien, Isällsynta, utgörsär av
nationellahållitshar det aldrigNederländerna och USAannat

folkomröstningar.
regel debeslutande.folkomröstningarnaflesta länder IdeI ärär
politiskoch iobligatoriska sistasituationeri vissa utgör steget en

länderkanbeslutsprocess. i vissaOmröstningar även stoppa
Österrike tillkan folketoch initiativbefintliga lagar. SpanienI attta

fråga.parlamentet visstar upp en

around theRcfêrendumskonstaterarDavid Butler och iRarmeyAustin
delar demvanligare.blivit allt in iworld folkomröstningar Deatt

frågor:fyrarådgivande medbeslutande eller typer av

grundlagsfrågor
indelningsfrågorochgräns-

moralfrågor
övriga.

folkomröst-kan beslutabararegel det regeringarnaI är omsom
ochamerikanska delstater ibåde Schweiz, vissainingar, men

det hållitshela seklet harUnderkan folketItalien initiativet.ta
hälften undervärldenfolkomröstningar perio-ungefär i800 varav

den 1971-1993.
undantag Schweiz,medhar hållitsde i Europa,150 800 avav

allaIrland och Italien,Frankrike,de Danmark,och vanligast iär
sedanfolkomröstningarhar hållitländer. Italienhomogena 27rätt
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1974, Irland sedan tudelade länderI Belgien13 1970. mer t.ex.som
folkomröstningar kunna förstärka påpekarmotsättningarna,anses

författarna.
vanligasteDe har dels grundlags-omröstningsämnena ochvarit

territorialfrågor dels abort, alkoholförbud och andra kalladeså
moraliska spörsmål. Till förraden frågor kan till exempeltypen av
räknas ökad frihet föromröstningar och kommuner ellerregionerom
överlämnande makt till Etikfrågor kanEU. gällavissa gångerav
kärnkraft. regel kluvnaI den här frågor.partierna iär sortens

Folkomröstningar börjani Europa sekleti iropetvar av men
konkurrerades från och med 1920-talet allt starkareut ettav
partiväsende, konstaterar Butler och låsteRanney. den politiskaDet
strukturen och grundlagsfrågor allt mindreansågs intressanta.

vid studentrevoltenFörst slutet 1960-taleti tydligtsågav man
tecken det fanns krav ökat deltagande och oppositionatt en

parlament, och stelnat partiväsende.regeringar Väljarnasmot ett
trohet de traditionella har sedan dess minskat stadigt.partiernamot

har folkomröstningarI USA nationella aldrig hållits, men
folkomröstningar folkligaoch tillåts drygt hälfteninitiativ i av
delstaterna. Under de decennierna har folkomröstningartvåsenaste

flitigt lagstiftningen femtoni ochi Omröstningaranvänts stater.
vanligastinitiativ de västliga och bara Kalifornieni iär staterna,

inträffade det mellan och blirgånger vanligare127 1950 De1992.
och vanligare, och hela detUSA under 1990-taleti hållasväntas

folkomröstningar, jämförauppåt 350 med 1980-talets ungefäratt
l 90.

folkligaDe alltid folkligainitiativen USA oftai inte såär utan
hårt uppbackade kommersiella Kalifornien kommerintressen. Iav
ungefär tredjedelar kampanjpengarna från näringslivet.två av

Hela företeelsen folkomröstningar har samtidigt blivit industrien
sysselsätter tusentals taktik, organiserandetPR,expertersom av

kampanjer och advokater anlitas flitigtInte den härminst iannat.
Domstolarna har också fått uppgifter och med deiprocessen. attnya

ska införa besluten lagstiftningen. Ofta dei hållainte måttetanses
juridiskt och godtas därför inte.

12
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Mer show än i valrörelserna

inför har show deKampanjerna omröstningarna sigöver änmer av
vanliga valrörelserna, frågorna ofta spektakulära och media-är mer
bevakningen gäller offentliga utgifterdet ochintensiv. Många gånger
skattesänkningar ofta också moralfrågor.spel, abort och andramen

handlar regel dock de frågor tyckerDet i inte invånarna ärom som
viktigast, undersökningar. rättigheter kanvisar vissa Minoriteters
också komma kläm folkviljan får råda, vilket blandi när annat
drabbat de homosexuella i ett stater.par

Deltagandet ligger oftast procentenheteri omröstningarna åtta-tio
lägre vid allmänna val och lägre vidtvå-treän änprocent
presidentvalen. här formen lagstiftningdirekta påverkar bådeDen av
det politiska livet och frågorsamhällsapparaten. kommerNya
dagordningen och förändras då lagar skainstitutioner nya
implementeras.

Folkomröstningar har inflytande och maktapparatparti-större
länder där folket kan där beslutet kommeri initiativ änta egna

uppifrån. Italien, förändringarZeeland och Kanada harI Nya vissa
genomdrivits politikerna oftastdem. blirMentrots att emotvar
utslagen vill.omröstningarna så regeringarnaav som

Butler och slutar Referendums around the world medRanney att
konstatera folkomröstningar har löst diverse kriser frågorochatt som
politikerna klarade. det allmänhet tillhar lettinte De i rättattanser
goda resultat. slutar med orden Politikerklassen har dåligtDe

flestarykte de demokratier. frågor skai Fortsatta attrop
hänskjutas folketdirekt till kommer höras länder dei mångaatt
kommande alla kommer ellerViåren. inteväntar att attropenoss -
bör ignoreras.-

Bogdanor skriver Raj/Qrendumsaround theVernon i sitt avsnitt i
world: "... känner det sedan början sekletmasspartiet som av
kanske bara fas den demokratiska utvecklingenirepresenterar en som
försvinner. det kan lugntOm så sprittär vänta ettoss mer
användande folkomröstningar under 2000-talet.."av

Oftast det dock folkomröstningar,parlamenten initierar iär som
länder kan det också presidenten ellervissa regeringen,vara

regionerna.
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folkomröstningar troligen öka,kommerKraven att tror
Føl/eømräsmingsutred-Olof svenskaockså skrev denRuin som

blev också det svenska regelverketslutsatsHansningen. att
reformeras utvidgas ocksåbehöver att stramas upp,genom men

för tydligt skilja rådgivande från beslutandebland attannat om-
röstningar.

frånReaktion de maktlösa

haft folkomröstningen sedan och flera harDanmark har 15 1953
Amsterdamfördraget.gällt den denEU; maj28 1998senaste om

för kapitlet Danmarkdanska exemplet I iDet intressantär oss. om
PalleT/ye referendum skriver SvenssonEuropeexperience in att

lägre vid vanliga val,deltagandet regel haromröstningarna i variti än
med ochfolk sällan det departi sympatiserarinte röstar attatt emot

förslaget från parlamentet.de oftare har medröstat än mot
folkomröstningarna haft begränsadeSammanfattningsvis har rätt

Önskemålen fler folkomröstningarkonsekvenser, tycker han. iom
reaktion från de maktlösa ochDanmark Svensson mest enser som

framgångsrikaalienerade den politiska eliten och imot nya, grupper
samhället.

folkomröstningar orsakadeItalien höll 1970-1995, många39 av
folket. beslutande. kan också underfrån alltid Därinitiativ De är

befintligförutsättningar upphävahållasvissa omröstningar attom en
lag.

Uleri skriver T/øe refêrendum EuropePier Vincenzø i eøøerience in
erfarenheter folkomröstningar hanItalien inte anser varavars avom

ofta de lagarhelt och hållet har blivit problemDetpositiva. när som
införas, främst författningsdomstolenskaigenomröstats attgenom

haft invändningar.har
Michael Gallagher,huvudförfattarna till boken, konstaterarEn av

folkomröstningar dedet i Europainte går sägaatt att gynnarom
krafterna Partilojalitet spelarradikala eller de konservativa mest. en

absolut räkna medroll för utfallet, kan sinapartierna intemen
folkomröstningar. tyckervanliga det gäller Hansympatisörer när

försvagar detden här direktdemokratin representativainte att

14
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han osäker hur mycket folkomröstningarärsystemet men
egentligen bidrar till ökade kunskaper hos invånarna.

det folkliga förtrycket folkomröstningarHan tror att mer
kommer öka och den utvecklingen kanske kani Europa ävenatt att

Folkomröstningsinstitutet borde docki partiernas intresse.vara
regleras och disciplineras här och tycker han. Bland måsteannatvar,
frågorna glasklart formulerade och bestämmelser finnas förvara
finansiering och vid kampanjerna.annat

Markku Sukri pekar the people också vikteni Bringing in av
klara regler för folkomröstningar. kan då komplettera detDe

slutar med konstatera: "Folkom-representativa Hansystemet. att
förutsättning för demokrati, medröstning inteär en men en

utformningpassande och användning kan öka detinstitutionen
konstitutionella och politiska legitimitet och bidra tillsystemets ett
demokratiskt styrelseskick.

Ökat intresse i Europarunt om

Både Frankrike och Storbritannien tendenser tillvisar just attnu
uppvärdera folkomröstningsinstrumentet. franske presidentenDen

Chirac aviserade april tidenJacques i 1998 äratt attmogen
modernisera det politiska livet och det vill epok".vår Hananpassa
vill bland ha fler folkomröstningar både nationell och lokalpåannat
niva.

Labourregeringen under Blair har tidDen Tonynya senare
folkomröstningar Wales, Skottland, Irland ochsig ianvänt av

London och också färd med grundlagarna för ökaiär överatt attse
det direkta, folkliga inflytandet politiken.över

Även tyska delstater allt införai vissa intensivarepratas attom
direktdemokrati. tyska veckotidningen ägnadeDen Die Zeit imer

april de framväxande kraven från1998 jättereportage åt invånarnaett
med och besluta folkomröstningar. Iatt vara genom

kommunerna förekommer de redan håll. infördesmånga I Bayern
möjligheten och det har hållitsredan 485 lokala folk-1995

Hälften dem har gällt trafik och andra offentligaomröstningar. av
Deltagandet har pendlar mellan 14 ochinvesteringar. 75 procent

15
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Utfallen verkar ha blivitofta legat kring 50 attprocent.men
nedfått oftare de harpolitikernas förslag stöd något än röstats av

folket.
lokaladelstat tillnärmelsevis likaHittills har mångaingen annan

blivitflera håll har defolkomröstningar Bayern, men van-som
starka krav från organiseradeligare. finns också iJust gruppernu

framoch andra städer släppaHamburg, BerlinBremen, många att
överväldigandehar regel fåttfolkomröstningar skala. Dei i ettstor

förslag.folkligt stöd för sina
ledarsidan välsignelse till deocksåDie Zeit sin nyager

förtroende,människorna själva ökatdagstankarna. Det är att ge
skribenten.menar

inga folkomröstningarUtan partier

till direktdemokratiforskare positivDen ärär mest mersom
democracyT/Je challenge directbritten Budge.kanske Ian I new

partiväsendet skullehan bestämt påståendentillbakavisar attom
parlamenten ochfolkligt inflytande.hotas Partierna,ett merav

grad för direkt-samhällsinstitutioner behövs högandra i att
finnasnämligendemokratin ska fungera smidigt. Det måste

för upprätthålla dem detydliga regler, och representativaäratt
han.nödvändiga, påpekarorganen

direktdemokrati innehåller blandskiss tillHans annategen
politiker, betalddirektkontakt mellan folk ochmycket elektronisk

för demokratiskt arbeteledighet osv.
folket lyhörda,direktinflytande förutökat regeringarEtt gör mer
former påtryckningar ökarsamtidigt lobbying och andra av somsom

förlorar Budge.dag mark,i menar
har ocksåmed mycket direktdemokratiländer visatinvånarnaI

tycker han. hänvisar tilloch ansvarstagande, Hansig vara mogna
tyder medborgarnaamerikanska undersökningar är rättattsom

förvälinformerade, stabila åsikter ocksåtoleranta, i sina öppnamen
argument.

politikenfolkligt inflytandeBudge påpekar överstörreatt ett
sexskandaler,del politiskakanske hade hindrat årsav senareen

16
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miljön, skolan och sjukvården förhindratoch devärnat mer om
växande välfärdsklyftorna. deMånga viktiga30 årenssenasteav
frågor har också aktualiserats folkliga aktionervia viaänsnarare

påpekar han.partierna
Budge också demokratins landvinningarpåminner underattom

det här och förra seklet oftast har motstånd och dome-mötts av
dagspredikningar början. fruktar han direktai Nu aktioner ochatt
till och med kommer frustrationökaterrorism dagensi överatt

demokrati. folkligt direktinflytanderepresentativa Mer kan vara
botemedlet den växande alienationen Sam-i mångamot grupper.
tidigt kan fångadet och ökatinvånarnas energiupp resurser som
kraftigt tack den längre utbildningen och de föränd-socialavare

skriver:ringarna. Han
Har demokratier råd miljoner, kunde bidra såstängaatt ute som

mycket till information och debatt, dag fjärde ellerutom varten
femte bara låta dem föreskrifter,år Att oftapassiva mottagarevara av
utfärdade okänsliga och detoansvariga regeringar, inteär rättaav

bygga hälsosamt politiskt och socialt samhälle.sättet att ett
Direktdemokrati det logiska modernisera demokratin,är sättet att

han och tillägger: Precis med 1800-talets utökademenar som
kan verkligen det försök den riktningenirösträtt görsattman se

långt de officielltinnan den vägen.rättaaccepteras som
schweiziska direktdemokratin framförDen har allt granskats av

schweizaren WogfLinder. sammanfattar boken democracyHan i Swiss
synpunkter modellen. Direktdemokratinsina allsstår inte i

konflikt med det moderna samhällets komplexitet innebärutan
lärande medvetna. harinvånarna Dentvärtom gören process som

också förändrat det politiska riktningisystemet mot mer
överenskommelser. indirekta effekterna form förhandlingarDe i av
och kompromisser de direkta omröstningsresultaten,är större än

han.menar
Å andra sidan kan det bli lite väl mycket enighet, bristen

rejäla alternativ och fråga stället för omfattandei itageten mer
och långsiktiga fördelen medregeringsprogram. Den stora syste-

dock det underlättat olikaintegration iärmet att av grupper sam-
hället, medan det kan den långsamma föränd-negativa sägas vara
ringstakten.

17



HÄNDERNAATI RÖSTA MED

samförståndsmodellenschweiziskadenWolf Linder attmenar
den långtgåendefederalismen ochdirektdemokratin,vilar både

underlättarförhandlingarochmaktdelningen. Kompromisser
nationalstatensned betydelsensamhället ochintegrationen i tonar av

tid ochfår härdemokratiskaöverhöghet. Den attta genomprocessen
får allabeslutandedelåta imånga representeras organen mergrupper

respekt för varandra.
bör kunnahelhetkanSchweizmodell i sininte exporteras men

efter landsställen denfungera andra varje egna,anpassasom
Linder.kulturella mönster, menar

Mycket jobb med initiativ

Alexander Treschel och Kriesi i sittHanpeterStatsvetarna H tror
det ökadekapitel Referendum intressetEuropaini experience att

ökadefrågor och denmed allaför direktdemokrati har göraatt nya
till lagändringarsamhället.komplexiteten det moderna Initiativeni

ofta från radikalakommerförhindrandeoch omröstningar grupper
parlament.konservativti opposition mot ett

mycket jobb. Schweizkräver ocksålagstiftningsinitiativ IMen
månadersamlagäller det först inom 18in 100 000attt.ex. namn

inför självadriva kampanjenoch omröstningen.attsen
hindrandekalladede omröstningarnaVissa såatt germenar

Treschelineffektivt ochlandetfolket svårtgör att styra.ett veto som
exempelEU-medlemskapetoch Kriesi nämner ett men ansersom

omöjligt för ja-sidandet småningom vinnasåinte är attatt
med de schweiziskaframgångoch därmedopinionen även

demokratireglerna.
skrivit bokenMarkusForskaren teoriernaKatter omsom

dasDoc/J danndemokratimodellenschweiziskabakom den regiertz
ihop.ochVol/e däremot Schweiz Ett EU-EU inte gårattmenar

reglerändrarSchweiz ellerförutsätter endera EU sinainträde att
flera punkter. "

The politicsharForskaren Thomas Cronin i Direct Democracy,
effekterreferendumand recall pekat någrainitiatioe, av

lyhördaexempelvisdirektdemokratin. regeringarnaDen gör mer
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för folkets vilja. Samtidigt tycker han den leder till särskiltinte att
ansvarslösa eller dåliga beslut, fallalla oftarei inte iän en repre-

demokrati.sentativ
pekar illaHan organiserade kanävenatt grupper upp en

fråga dagordningen. till syvende och detMen ändåsist är
politikerna har makten, tycker han.intesom gemene man,

Enligt direktdemokratinCronin enstaka frågor ochgör att
betonas långsiktiga, sammanhållnagruppintressen änmer program.

medDet liksom oftanågot negativtär ärsystemet att pengar
avgörande för idealutgången omröstningarna. Hans ärav en
medelväg och kompromiss, känslig demokrati med inslag bådeen

direkt och folkligt inflytande.representativtav
Arena Lzjpbart, har andi Democracie: Patterns majoritarian

undersökt Schweiz ochin countriesgovernment twenty-onecønrenms
andra länder det gäller maktdelning och samförstånd.21 Månganär
dem federationer med frihet för delstaterna, fannhanstorav var men

också exempel andra han tillvaratar olikasystern som anser
braminoritetsintressen sätt.ett

splittrat Schweiz enades

tillFram 1800-talet Schweiz varkenmitten nationalstatav var en
eller samhälle. stället uppsplittratDet områden medi iett enat var
skilda folkslag, språk och religioner. Skillnaderna finns kvar än,

dag landet modernt, ochi med identitet. För-är enatmen en egen
klaringen de politiska byggdainstitutionerna makt-är ärsom
delning och federalism. har inflytandet förDet minori-garanterat

förmåtts leva sida vid sida under ömsesidigteterna, attsom
respekt.

Modellen har de och stridig-inre motsättningarnaersatt stora
heterna med samarbete, mycket högt välstånd ochgott ett en
osedvanlig politisk stabilitet. koalitionsregering beståendeEn av

fyra har landet under departier 40 åren.samma styrt senaste
befolkningen ungefär miljonerAv 64sju pratar procent

tyska, franska, italienska och19 åttaprocent procent resten
rätoromanska och andra språk. 47 katoliker, 44ärprocent procent
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tredjedel landet.tredjedelar bor städer,Två iprotestanter. en
högstabland dedollar, vilket i43BNP 1995 000 varvarper person

världen.
med federalism blev detdemokratikombineraGenom att

deladeslandet. Maktendet splittrade1800-talet möjligt att ena
fick kammarekantoner, dessutom imellan ochregering en egensom

kulturellaspråkliga ochparlamentet. religiösa, motsättningarnaDe
harminskat och allasedan dess stadigt integrerats ihar stora grupper

proportionella del makten.landet sinattstyret avav genom
ocksådomstolenoch högstaparlamentet, regeringenPosterna i men

kommittéerchefer för och ledamötergeneraler, ijärnväg,postsom
det härmellan språkgrupperna. Trotsfördelas rättvistm.m.

inflytande,det gällerrättvisetänkandet har missgynnats närgrupper
och invandrare,fick förränkvinnor, inte 1971,rösträtt somt.ex. som

utanför.fortfarande till del stårstor
Edsförbundfolk del landetgickRedan ii1291 ettsammanen av

fler kantoner anslötfiender. Fler ochför försvara sigsigatt mot yttre
Än dag talarårhundradena till förbundet. iunder de inärmaste man

schweizisk, vilket kaneidgenössischelandet när man menarom
förvirra utomstående.

självständigtfranskt blev landetEfter tid Inre18 lstyreen av
författ-nuvarandefram till denstridigheter ledde så småningom

och stadgarefter folkomröstning1848ningen attantogs somsom
därefterformerna hardemokratiskalandet förbundsstat. Deär en

tillägg till grundlagen.förändrats olikasuccessivt genom

nivåerTre

Dels den federalafederala består nivåer.Det systemet tre rege-av
federala parla-och detförbundsrâdet, med medlemmarsjuringen,

ochnationella rådetmed kamratfårbunøicförxamlingen, tvåmentet,
folketutsedda direktförra medlemmarständerrådet. harDen 200 av

har 46fjärde andra kammarenproportionella val Denår.i vart
oftavalda för fyrafrån kantonmedlemmar, eller år, itvå varjeen

under tolv veckorsammanträder baramajoritetsval. Parlamentet per
politiken.andra jobbledamöterna harår, så än
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ochalla harkantonerna, regeringarNästa nivå är som egna
dem finns kom-direktvalda Underparlament, båda invånarna.av

kommunstyrelser, ochrâd, dirketvaldamed sina ärmunerna som
samlade tillalla intresseradeförsamlingar består invånaresom av

folkvalda förellernågra gånger årstormöte representanterper av
slags fullmäktige.dem, ett

olikaDomstolsväsendet finns också de Denivåerna. 39tre
det federala parlamentet,domstolenledamöterna Högstai utses av

och parlament kantonernaregelkantonsrätterna regeringar isom av
eller lokalt.domstolar politikeroch kommunala invånareav

chefer förden federala sittregeringenDe sju i är varpersonerna
fyra olikaoch alltsådepartement partierrepresenterar mennumera

varandrabyterockså de olika språkgrupperna. De varje årsju av som
ordförande alltså presidentoch år isitter taget.ettsom

krist-frisinnade demokratiska partiet,De partierna ärstora
folkpartiet.socialdemokraterna och schweiziskademokraterna, Det

centralmakt.huvudsak liberalt vill ha starkförsta i partiär ett som en
katolska värderingar ochkonservativt medandra partiDet är stortett

förSocialdemokraternastöd landsbygden. i stort sett samma
länder.motsvarande andra europeiskapolitik ipartiersom

bland bönder ochslutligen har framför allt stödFolkpartiet
hantverkare.

federala parlamentet.Ytterligare har plats detisju partier
federal delvis kantonerna,Lagstiftningen sköts delvis nivå, av

sköter utrikespolitik,ibland båda tillsammans. Förbundetav
federalakärnkraft försvaret.kommunikationer, och Deni princip

utgifterna.för de offentligaregeringen står 30 procent av

Starka kantoner

samlas nationellbefogenheter och makt kan nivåinteNya ommer
slås det fast artikelkantonerna och folket bestämmer det, i i3inte

kan skaffa ökadeförfattningen. betyder sigDet inteatt staten
ändring konstitutionen.rättigheter det sker Det i sini turutan att en

ochgenomföras parlamentets båda kamratkan in-inte utan att
folkomröstning till det.vånarna sägergenom en
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den federala samtidigt kontrollMen nivån utövar över att
kantonerna följer grundlagarna.

har självständighet och deltar alltsåKantonerna sinastor genom
ständerrådet också besluten den federalai i nivån.representanter
lag ska krävs det båda kamrarna,För majoritet iatt antasen ny

förståsjämställda maktmässigt. Ständerrådetär värnarsom om
decentralisering och kantonernas rättigheter. ledamöterna därMen

också olika kantoner och samhälletintressegrupper irepresenterar
fritt frånoch partibindningar.röstar rätt

kanton kan föreslå lag och kantoner tillsammansVarje åttaen ny
kan begära folkomröstning lagförslag parlamentet.i Menvarjeom
kantonernas inflytande bara voteringsknapparnainteutövas genom

till del fortlöpande konsultationer med regeringen.utan stor genom
Oenighet mellan kamrarna leder till förhandlingar.

har framför allt hand skola, hälso- och sjuk-Kommunerna om
vård, social välfärd, kultur, miljö, lokala polisenden och brand-
väsendet. för de offentliga utgifternaKommunerna står 35 procent av
och drygt hälften form skatt,in itar restenav pengarna av som
avgifter och bidrag. har självbestämmande ochKommunerna ett stort

ansenlig frihet från politiska dirigeringen frånDenstyrning.en
centrala partikanslier obetydlig och läggerregeringen sig iär rätt stort

aldrig direkt kommunernas göranden. Förutsättningarnai isett anges
federal lag, kanton har regler, lokalstyret skervarje såen men egna

enligt lite olika modeller och kommunernas frihet och makt varierar
alltså beroende kanton. har dock alltid slåKommunerna rätt att
ihop med varandra, eller det, fritt väljasig vägra göraatt att
arbetsformer, frågorskatt och i inom sittatt ta ut agera
kompetensområde.

Indelningsfrågor ofta författning,kräver ändring kantonernasi
och då ska det hållas folkomröstning. också olikaKantonerna utövar
grad kontroll kommunerna. ska kantonen tillGeneveIöverav

fullmäktige.exempel godkänna alla beslut kommunernasi
kommunal håll tidvis och oftaPå nivå invånarna sinagör utan

den kommunala förvaltningen.ersättning insatser i
kommuner fattas besluten för allaI små stormöten, öppna

medborgare. mindre alla kommuner harInte 80än procent av
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skulle kalla dem."kommunaJstämmorÅ eller vadsådana Deting
harkommunerna representativtstörre system.ett

Även ibland renodladekantonnivå finns båda isorterna, men
modellerna.de flesta fall kombination de tvåi en av

fram förtroendevalda till heltfolketalla kommunerI röstar ett
stadspresident eller till "kom-fullmäktige, till sinposten som

för allamunstyrelse. regel det alltsåMen i stormötet, öppetär
beslutandeformellt det högstainvånare, är organet.settsom
kantoner innebärMedborgarinitiativ kommuner ochi att en

fråga ska behandlas.kan kräva Omvissminoritet invånarna att enav
de till folkomröstning.får tillräckligt antal harde ihop rättnamn

frågor. håll kanobligatoriska PåOmröstningar i vissa sinaär en
folket skaandel befolkningen genomdrivabestämd röstaatt omav

ska börjafattat beslut eller kommunentidigareriva attatt ettupp
syssla med heltnågot nytt.

flestafolkomröstning för deobligatoriskkantoner harVissa även
och kommunerlagförslag ekonomiska frågor. kantoneroch Istora

plats.för folkinitiativ från plats tillkravenvarierar
samarbetarfederala, kantonala och kommunala inivåernaDe

efter möjligafrågor medmånga störstasträvanen gemensam
decentralisering.

Små kantoner gynnas

federalismdemokrati ochschweiziska kombinationen inteDen ärav
får mycketkomplikationer. de kantonerna varje invånareI småutan

faktisktkantonen kantyngd de Urii En invånare iän stora.mer
affärerinflytande landetsdemokratisktha 34 gånger översägas större

fler människorhar ökat takt medZürich. Skillnaderna iiän atten
fler parlamentsledamöterde fåttflyttat till städerna, iin utan att

åstadkomma knappde kantonerna kantakt. Om minsta ensamma
fråga,kammare kan de blockera invånarnamajoritet i sin trots atten

befolkningenhelaextremfall kanske bara idär nioi utgör procent av
landet.

nationella planetdirektdemokratin detschweiziskaDen
folkomröstningar.dels frivilligabestår dels obligatoriska Deavav
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förra används vid förslag ändringar grundlagen och viktigai
fördrag.internationella lite olika beslutsregler beroendeDet hurär

ändringen författningen parlamentets kamrati Om oenigaär. ärstor
totalrevision eller medborgare begär det50 000 inomom en om tre

månader parlamentet ska det hållas särskildnej,sägermen en
folkomröstning huruvida behövs ellerrevisionenom

Även vid enstaka förändringar författningen kani initiativet
komma från förbundsförsamlingen,endera då båda kamrarna måste

fråneller folket, då månader100 000 inom 18överens,vara personer
skriva listor med sådan begäran. krävs fallmåste samtligaDet ien

både bland folket totalt och hos hälftenmajoritet minsten av
kantonerna för förslaget ska godtas.att

Vid inträde och andra internationellai unioner vissa ärorgan
folkomröstningar obligatoriska.

frivilliga gäller vanliga lagförslagDen ochomröstningtypen av
där kravet begär det dagar.50 invånare000 inom 90är änatt mer

blir utslagetHär avgörande.i omröstningen 50 000ensamt namn-
underskrifter krävs också för utrikespolitiskaomröstning i vissaen
frågor.

kan tillsammans alltså föränd-invånare till100 000 initiativta
grundlagen. färdiga förslaget och eventuelltringar i Det ett mot-

förslag utformas parlamentet.sen av
medborgare eller kantoner kan50 till000 åtta initiativäven ta en

folkomröstning för hindra förordning.lag eller tillInitiativatt en ny
sådana hindrande kan också gälla internationellaomröstningar
traktat.

alla ungefärAv 60 röstberättigade.invånare Restenär ärprocent
barn, ungdomar, invandrare, schweiziska med-inteännu ärsom
borgare Ofta brukar omkring 40 väljarna delta iprocentosv. av
folkomröstningarna. betyder mellan ochDet 12 18att procent av
alla medborgare regel räcker för fråga.i majoritet iatt en

väljarundersökning visade det schweizarnaI sig atten grovt
kan indelas de alltid omkringi 30röstarsett tre grupper: som pro-

decent, aldrig 20 procent och de deltar då ochröstarsom som
då 50 procent.
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fler den härAtt inte kanske förvånande,utnyttjar inte sårätten är
då medborgare kan ha frågor ställning tillvarje 20-30 år att taper

federali genomsnitt åtta nivå.varav
Högutbildade deltar andrai omröstningarnamän änmer

Ämnena kraftigt kan till exempel förslagvarierargrupper. men vara
minska invandringen, kärnkraften, lägga larménattom stoppa ner

också otaliga småfrågor.men
Deltagandet har frånsjunkit omkring efter60 kriget tillprocent

ungefär 40 Därefter har det oftast pendlar mellan1975. 35procent
och 45 ökade antalet frågorDet haårprocent. antassenare
avskräckt från delta.många att

folkomröstningar450

Sedan har det1848 sammanlagt hållits ungefär 450 nationella folk-
landet.omröstningar i

dem ägde efter202 1971.av rum
dem obligatoriska där förslagen90 omröstningar iav var antogs

fall.68

49 kallat hindrande dvs. där folk försökteså omröstningarvar
lag. lyckadesDe 33 gånger.stoppa en ny

63 hölls grund till lagändringaromröstningar initiativav som
blev framgångsrika bara fem fall.i

tillAtt stånd för hindra lag trädaomröstning iatt atten en ny
kraft alltså det effektiva de styrande.är sättetmest att utmana
Folkliga till lagändring har blivit allt populärare,initiativ trotsen

dem lyckasså vinna omröstningarna.att av
kantoner och kommuner har de folkligaI haftinitiativen mer

framgång. Ungefär tredjedel har fått stöd ochmajoriteten av en
hälften ha haft direkt eller indirekt påverkanuppemot anses

lagstiftningen.
Mycket medborgarnas inflytande sker förhandlingsvägen,av

ibland det blir folkomröstning och oftautan att attens en genom
politikerna tillgår opinionen mötes.
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har blivitfolkomröstningarnaEffekten de schweiziska merav
reformer.försiktiga förändringarkompromisser och Nyaän stora

folkinitia--framframför allt kommitoch idéer hartankar genom
tiven.

Å årtiondenfickandra sidan kvinnorna i mångavänta att
och parlamentarikernamanliga medborgarnademajoriteter attav

att historiskskulle hamed kvinnor Det ärrösträtt.även tung,en
dag.schweiziskaför försvarar detbelastning dem isystemetsom
frågor.och socialahar gällt miljönMånga initiativ årsenare

haft fram-1990-talet harunderbara sådana initiativMen 19tre av
kärnkraftverk ochfördem innebar tioårigtTvågång. ett stopp nyaav

folketför långtradartrafiken alpvägarna. Menbegränsningar sa
djurförsök och till förslagregler förtill skärptabland nejannat om

sjukförsäkring.högre
framgång folkom-har haft iRegeringens propositioner större

haft och de harfolkliga harvad de initiativenröstningarna än
1990-talet.underantagits 55 gånger39 av

radikala reformer ochfolklig skepsisfinns in-Det motstoren
medbestämmandelag,tillhar bland nejvånarna röstatannat enen

fördelningsprofil, omsättningsskatt,skattereform med ettnyenen ny
föräldraledighet. harmånadersoch Destatligt niopensionssystem
utgifter och åtaganden.offentligatill Detnejgång gång störresagt

offentliga sektorns andelschweiziskahar bidragit till den BNPatt av
lägst Västeuropa.iär

folkomröstningdrev miljövännernasedan igenomFör årnågra en
känsliga bergstraktergodstransporterför långväga istopp tunga,om

medslutadedet kallade Alpinitiativet.från 2004. DetDet såår var
framtidenoch det godsetbilarna förbjöds därde istörsta attatt

tunneldet byggaskräver måsteDet i sinmåste tåg. tur att en ny
miljarder, vilket skaaffärberget. Det mångaär engenom

till delfrågan har också lettmed höjdfinansieras Men enmoms.
förkräver frirelationerna medproblem EU,i passagesom

kostnader föroch inte någraaccepterar extratransporterna
medlemsländernas företag.

under dekärnkraften skulle byggasbeslutades inte1990 utatt
sedan börjanenergipolitiken diskuteratshadeDåtio åren.närmaste

hade kunnatfolket och hela parlamentet1970-talet attutan
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komma tillfälliga folkinitiativ bådeDetöverens. stoppet ettvar som
och kantonerna kundeinvånarna acceptera.

föreslogs kallat folkinitiativ national-Lite i såett attsenare
dagen skulle helgdag och ledig, vilket fick stöd folk-vara av en
majoritet.

har folket förändringar skatte-Massor gånger iröstatav om
Förslagen har frånregel kommit och parla-i regeringensystemet.

och har lika regelmässigt dem.invånarna nästan röstatmentet, ner
har hållits folkomröstningar begränsa invand-Det även attom

också snabba asylhanteringen.ringen 1987att antogsmen om upp
Åretlag färre flyktingar. efter avvisades dockatt ta emot etten om

förslag femton minska antalet utlänningar landetinom år iattom
med väljarna till förslag skärpt asyl-1996300 OOO. nej ettsa om
politik.

slutet 1980-talet kom folkliga förslag skrota helaI attav om
månader hade flera hundra schweizare skrivitPå någraarmén. tusen

listor folkomröstning,med krav och den hölls ställdepå 1989när
bakom Förslaget röstades alltsåsig 35 initiativet.procent ner, men

överraskande stödde ändå den revolutionerande tanken.många Det
medförde också försvaret bantades, vapenfri infördestjänstatt att
osv.

december sade schweizarna folkom-I 50,31992 iprocent av en
till parlamentets förslag till avtal samarbeta medröstning nej attom

vilket skakadeEG, politikerna och del det övrigastorom en av
etablissemanget. de fransktalande delarna landet sadeI storav en
majoritet

rikspolitikerna köpa antalHärom året inväg att ett stortvar
det amerikanska stridsflygplanet för tiotal miljarder.F18 någraav

de saken startades landsomfattandeMen innan avgjort namnin-
samlingar. folkinitiativ gick lägga planernaDet ett ut attvar som

för de förlorade folkomröstningentio åren. Initiativet inärmast
fäste uppmärksamheten fördel oklarheter reglerna vadmen en om
kan folkomrösta skyndade den redanDetman om. process som

hade och ändra och moderniseragårstartats ut attsom
konstitutionen. Saken ska naturligtvis beslutas folk ochbådeav
parlament, och det debatten kamrarna hamnade vidmitt i i jagvar

besökmitt i Bern.
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hel del medborgarna.folkomröstningarna kräverDe många en av
alltid mycket vilketSamtidigt de inte så ämnena,röstarvet omsom

därför offer för högljudda propagandan,de kan bli dengör mestatt
påpekar kritikerna.

roll opinionsbildningen,och medierna spelarPartierna istoren
eFfektivare. betyder nödvändigtvisDet intePR är ännu attmen ren

frågor folketalla fall där haralltid inte iutgången, iavgörpengarna
erfarenheter och kunskaper, forskningen.personliga visar

hos demKunskaperna, och varierar. Enminnet, röstar storsom
bara fjärdedel kornstudie tydde invånarna1977-1980 att en av

ställning till till fyra veckor tidigare.ihåg exakt vad de tagit en
hittills oftast deSchweizarna har partierröstat som man sympa-

regel fått viljamed, vilket alltså betytt sintiserar regeringen iatt
ekonomisk tillväxt.gäller särskilt tider Parti-igenom. Det i av

lojaliteten har dock minskat år.senare
kanske påverkanfolkomröstningsinstitutet harMen sin största

tack möjligheternaindirekt. har till exempelMinoriteter attvare
fram fått ökat inflytande. speladeDettvinga omröstningar successivt

blev bestämt vilka fyraavgörande roll det partier1959även nären
har också ochska med Intressegruppernai regeringen. mersom vara

den lagstiftande deinlemmats partiväsendet.i I tasprocessenmer
och kommissioner och dessutomockså med i ärexpertgrupper

remissorgan.
och för andra yrkesgrupperNäringslivet, bönder organisationer

inflytande diverse uppgifter, de sköterhar också ett genom som
uppdrag staten.av

maktdelning bådetillkommer hög grad resultatLagar i ettsom av
parlament. hotetföre och under behandlingen och Barai regering

och samarbete nödvändiga,folkomröstning kompromissergörom
då det råder åsiktsmotsättningar.även stora

förutsättningarverkligheten har olika olikaMen i rätt attgrupper
företag och olikapåverka, och del forskare har konstaterat atten

och arbetare.eliter har framgång miljögrupperän t.ex.mer
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populärDirektdemokratin

schweiziskademokratimodellen populär hos detHittills rättär
inskränkafolket. de tillfrågade ville14Bara 1991procent av

direktdemokratin till förmån för parlamentarism.mer
omvandlingstrycketdet finns också tvivel. ekonomiskaDetMen

effektivitetspress. villeförökar, och modellen viss 1992är utsatt en
politiska ochoch parlamentet sig EU. Detregeringen närma

ekonomiska etablissemanget positiva, ii stort sett menvar
fanns framför alltfolkomröstningen blev ändå Motståndetdet inej.

harde områdena. Bönderna också skeptiska.tysktalande Deär
kollegornaskyhöga och dubbelt höga inkomstersubventioner så som

förSocialdemokraternarädda för alla förändringar.deEU,i så ärär
EU-kritiskarad starkt framåt.och har valEU Meni gått äventre

klyftafolkpartiet skapade ochhar Utslaget ivissättväxt. en ny
landet, också ha polariseratsoch samhället någoti övrigtsägs mer
under 1990-talet.

hög gradfolkliga utesluter politikerna iDe initiativen inte att
studie fråninför folkomröstningarna.kampanjerna Ensig iengagerar

ledningende nationella rådet medvisade 84 ii1981 200att varav
korn dessutomför inför folkomröstningarna. demsidanågon 51 av

från fyrade regeringspartierna.något av
Även påverkardet folkliga oftast tillbakavisas såinitiativetom

fick baradet ofta Förslaget skrotaändå lagarna. armén 1989attom
det ändåstöd Men så många regeringen35 attprocent.av var

förändringar den riktninggenomförde rad isuccessivt somen
kritikerna ville.

framgånganvänds också och medFolkomröstningshotet viss av
lagförslag frånparlamentsledamöter vill någotstoppa rege-som

ringen.
del detRegeringssamarbetet mellan fyra partier ärstora en av

fyras andel har sjunkitschweiziska samförståndet, de rösternamen av
samtidigt det tillkommitfrån till sedan69,5 1959,85 procent som

parlamentet.partier inya
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Om Sverige skulle Schweizvara

hade den schweiziska demokratimodellen skulle detOm Sverige
troligen hållits folkomröstningarha nationella detår om nya

avvccklingen Barsebäck, ochpensionssystemet, EMUom av om
Amsterdamfördraget, kanske fastighetsskattenockså eller någotom

bostadspolitiken. det kunde mycket väl också hainom Menannat
kommit folkliga lett till skärpta lagarinitiativ omröstningarsom om
för äldreomsorgen, högre bensinpris, sänkningarom om av
inkomstskatterna, barnporr, bärga ellerEstonia nästanattom om
vad folk.helst folkomröstningarnaMångasom som engagerar av
hade beslutande och de hade kunnatvarit inte regeringstoppas av
och riksdag.

Ledarskiftet skulle ha bliviti inte notiser iäncentern mer
tidningarna. politiska journalisterna hade hellerDe inte såägnat

hur fåttintresse många partierna i opinionsmät-stort procent
spekulerar mellan de borgerliganingarna, motsättningarom
försökt lista vilka kommer efterihoppartierna, ut attsom regera

valet, statsråd eller hårdbevakat och denGöran Perssonporträtterar
socialdemokratiska kongressen. nämligen sakfrågorna,Det inteär

och partipolitiken Schweiz.intressant iärpersonerna som
Partiledarna och statsrådens makt kraftigtär rätt anonyma personer
kringskuren. samarbetar fyra sedanI regeringen partiersamma

och regeringschef för1959 ministrarna år ituras att ettom vara
taget.

Stockholm hade aktiva säkert fått till stånd folkom-I grupper
Dennispaketet och stadsdelsnämnderna, Göteborgröstningar iom

det storlänet, Malmö kanske Citytunneln.iom nya om

Frågorna hopar sig

svensk känns mycket direktdcmokrati främmande, ochFör så rätten
frågetecknen hopar sig:

folkska kunna frågorHur sig in i så många svåra Hursätta
skulle Blir det bara välutbildadede deltarmånga interösta som

och företag mycketGynnas medinte organisationermest pengar
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kan mobilisera och genomföra dyra kampanjer Vadmångasom
fattasska politikerna Vilka slags beslut skulle Blir det integöra ett

väldigt förändringarförsvårar Eller leder dettrögt system som
till ställningstaganden med orimligaoansvarigatvärtom massor av

ekonomiska konsekvenser
Schweiz modell har aldrig särskilt relevant demo-sig i vårtett

kratidebatt och lite udda undantag Iblandmitt i Europa.ettsnarare
förhar bilden landet framträtt tillhållnästan mest ettav som

skatteflyktingar och konservativt, kantigt och litemansgrisar,
konstigt.

består också självständiga delstater, kantoner, och26Det ärav
alltså federation, olik med starka statsmakt ochSverige vår våren

Ävenefter nationell enhetlighet. deras blandning olikasträvan av
folkslag, språk och religiösa inriktningar har tidigareåtminstone
känts avlägsen kultur.vår

det finns också likheter, den långa neutralitetenMen t.ex. som
båda länderna sluppit de världskrigen.gjort Invånar-att senaste

antalen också ganska lika, respektive miljoner. Andrasju åttaär
likheter har utvecklats till olikheter. sedan motsvaradeFör 50 år en
schweizerfranc ungefär krona. dag får betala fem kronorI vi överen
för franc. Arbetslösheten har också utvecklats olika och iären
Schweiz dag hälften hög Landet ocksåi inte i Sverige.så ärens som
litet, bara elftedel Sverige yta.en av

Schweiz ekonomiska kan delvis bero detsuccé just stora
inslaget till förslagditektdemokrati. Folket har ideligen nejsagtav

skattehöjningar och därmed den offentliga sektorntillåtitinte attom
byggas Och folkomröstningarna harSverige.iut som genom
politikerna hela tiden hållits tyglar,i tvingats månastrama om
samförståndet och tänka efter vilka förslag de lägger.noga

Skatternas andel Schweiz 1994 SverigeBNP i 32 procentav var
drygt Andelen jobbar den offentliga sektorn bara elva50. isom var

Sverige drygt schweiziska har länge31. De variträntornaprocent
lägsta inflationende lägre både och USA.i Europa, EUän

utropade tidskriften landet till detden brittiska Economist1993
med den högsta livskvaliteten.

det utvecklingen bromsas lite väl mycketockså möjligtMen är att
dessa ofta förslag eller efter långaeviga omröstningar, stopparav som
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förhandlingar leder urvattnade kompromisser.till Invånarna är
dessutom regel konservativa etablissemanget och de behöveri änmer

sakfrågorna.för helheten de samtidigti Meninte när röstarta ansvar
folket ständigt politikerna viljeyttringartvingar ävenatt ta extrema

allvar och slipa för den allmännasina övertygaargument att
Ofta får de valda också den otacksamma rollen redaopinionen. att ut

diverse praktiska problem väljarnas beslut lett till.som
här kan avskräckande för den schweiziskaDet Mensig många.te

demokratin kan ändå lika god den svenska, ochminstnog anses som
Ävenvital. bara omkring brukar delta40 iprocentmer om

folkomröstningarna och obetydligt fler valen,i så pågår nästan
ständigt offentliga debatter skainvånarnanågot röstasnartom som

sakfrågornaPolitiken handlar här också betydligt änom. mer om om
politikerna och spelet parlamentet. följer med mediernaDei isom
och läser de utmärkta sammanfattningar det ska röstaav man om
och, röstberättigad får hem brevlådan förevarje isom

kan välinformerad.omröstningarna, siganse
krävs det har.Men Detvisst många inteett engagemang som

finns hel del suckar behöva ställning tillvarje åröver att taen som
kanske frågor det nationella, kantonala och kom-år20-30 per
munala planet. kanske heller ofta, vilket kanVissa inte såröstar ses

problem för legitimitet. de kanMen avstårett systemetssom som
nöjda med det de aktiva brukar eller helt enkeltigenomrösta ärvara
intresserade, vilket respekteras.inte måste

det gäller kan deltagandetNär något mångasom engagerar vara
ställningockså löpande tilluppåt De70 röstar tarprocent. ensom

sakfrågor, medrad komplicerade bara till partipaket åsikterinte ett
allt och färdiga listor fjärdemed år.vartom namn

SverigeDirektdemokrati skulle passa-
Direktdemokrati den välutbildadeskulle medSverigepassa-

befolkningen, kulturen och ideologin och vidgemensamma vanan
samarbete, Andreas socialdemokratisk ledamot denGross, isäger

riksdagens nationella rådet.kamrar, det Hanstörsta är storav
här ofta, känner och följersvenskarSverigevän, många vårär
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inhemska debatt. tyckerHan det hade rimligt folk-varitatt att
den åtstramningspolitik drevs underomrösta Persson-om som

första föreslårregeringens ocksåHanår. själva fårinvånarnaatt ta
till folkomröstningar.initiativ viktigt förslagenDet barainteär att

kommer uppifrån. tycker ocksåHan de svenska regeringarnaatt
skulle alltid fråga folket lagförslag denärtvungna attvara om
exempelvis har stöd mindre riksdagen.70änav procent av

Systemet och andra harSverige kris, han.iär sägersom-
Andreas fårGross de rikspolitikerna ochtungaanses som en av en

central figurer debatten deni schweiziska modellen och i mångaom
frågor folket medlemskapår i FNröstatstora som t.ex.om senare

och framtidEU, och andraarméns Han politiker ocksåärosv.
synnerligen aktiva det schweiziska folkstyret.mitt i iblandDe tar
själva till folkomröstningarinitiativ och deltar kampanjer och dei i
offentliga debatterna.

det här skrivsNär slutstriden inför folkomröstningenpågår om
genforskningen Schweiz. folkligti Det initiativäratt stoppa ett som

forskarna, läkemedelsindustrin och rikspolitikernagett
skrämselhicka. allmännaDen delad ochopinionen motståndar-är
sidan miljoner kronor150 kampanj förintensivöversatsar en att

1998.tillmajoriteten dennej initiativet juni7sägaatt
Det de fall har haft,intressantaste Willi,vi Hans-Ursär sägerett av-

den regeringskansliet Bern för allti har medansvarigärsom som
folkomröstningarna göra.att

Geninitiativet alla medjagnämns nästanav pratar som en ovan-
ligt dramatisk fråga folket ska ställning till. ocksåDet ärtasom nu ett
exempel näringslivets allt våldsammare påverkasatsningar att
opinionen. fara förDet demokratin de här försökenses som en men

påverka andra sidan helt offentligaå till skillnad från vanligäratt
lobbyism regel riktar enskildai makthavaresig och högstärsom mot
hemlig.

finns också de fråganDet genforskningensom ser om ettsom
tecken grund kan skrämmaatt extrema utangrupper upp en
okunnig allmänhet.

l Valutslaget innebarAnm: cirka röstande sade tilltvå nejatt treav
folkinitiativet.
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haft otaligahar tidningarnaoch försommarenUnder våren
olika delarlandet hålls detveckaUnder iartiklar imini ämnet. av

landet harstäderoch demonstrationer. I iSchweiz debatter tre
initiativet.vetenskapsmän itusentals tågat protest motgatorgenom

fick ocksånäringslivsorganisationen Vorort jagPå ett press-
schweiziskadär femkampanjenfrån nej-sidanmeddelande i

forskningenföruttalarnobelpristagare sina varningar att stoppa
nyckelteknologi.framtidensbetecknardet deinom somsom

genmanipuleringomvärld förochför skydd livInitiativet av
Därefter har detsedan.förför förstapresenterades årgången sex

föreslogförradessutomoch parlament åretbehandlats i regering som
med 36blev detnationella rådetdet. nej 117avslag I röster mot

missbruktillåtengenteknik skauttalandeoch attatt menett varaom
meddet avslagständerrådet blevbeivras. 37-3.ska I

förändringargentekniskaförbjuda iFörslaget går ut att
bådeeftersom detandraför ochdjur, organismer,växterarvsmassan

levande.farligt för alltovärdigt ochär
frågor folket skaandrahelt deskymmer två röstaFrågan omsom

och detsparmålen tillekonomiskade årdag nämligen 2001samma
säkerhetspolisen.inhemskadenSchnüffelpolizei,dieatt stoppaom

harfackliga rörelsenoch den tagitborgerliga partiernaDe stora
splittradesocialdemokraternamedanställning geninitiativet, ärmot

deKonsumentrörelsen ochden allmännaliksom opinionen. gröna är
positiva.mest

det redan dagenhändakan detskulle vinnaMen initiativet attom
denförändringarförslag parlamentet iläggsefter iomröstningen om

till kravledakommervilketlagtexten, i sin att en nyturnya
småningom.omröstning så

Solothurnför kantonenledamöterSimmen tvåRosmarie är en av
djuptständerrådet. Honkammare parlamentet,kantonernas i äri

engagerad kampen geninitiativet.i mot
ja-sidaninnebärmed resultat vinner,kan levaVi inte attett som-

fram-dråpslag dendetSimmen. Honsäger motettatt voremenar
Vidlandetsläkemedelsindustringångsrika exportör.störstaärsom

snabbt flyttaföretagenskulle degenforskningenför storaett stopp
hon.de välkomna,Tyskland, därtill ärgränsenöver tror
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ocksåMen Rosmarie Simmen mycket de storaoroas av pengar
den här striden.isatsassom

har blivitDet amerikanisering kampanjerna inför valen.ävenen av-
har rådMånga delta, hon.inte sägeratt

Fru Simmen god norska tackvisar sig sina mångaprata vare
norska kurskamrater under Tekniska högskolan, där hon lästeåren
till farmaceut som ung.

ocksåHon mycket engagerad frågan abortlag, däriär om en ny
dock kommer från folket fråninitiativet ledamotinte iutan en

parlamentet och där det finns förslag.olika jobbar ocksåHontrenu
för EU-frågan ska komma till beslut igen.att upp

politiskaDen karriären började hon jobba frivillig-iattgenom
kommunplanet.organisationer blev hon Ständerätin,på 1987

direktvald folket kanton. har hon plats flerai sin Nu iav tunga
kommittéer; både förde utrikesfrågor, ekonomi och socialpolitik.

har helHon del kritiska synpunkter den schweiziskaen
direktdemokratin beslut takt det fort-it.ex. att tas en som om
farande 1800-tal, politikerna tvingas gång gång iröstaattvore
frågor bollas mellan de olika det alltför lågainstanserna, ärsom att
krav hur ska bakom för det ska blimånga stå initiativ attsom
folkomröstning osv.

Systemet är bäst i världen skörtmen-
Systemet bäst världen fungerar bara folki längeså vinn-är men-

lägger missbruka det. krävssig inte Det måttattom ett stort av
konsensus och det skört Rosmarie Simmen.är ett system, menar

grundernaMen modellen vill hon ändra. bliri det delinte Om en
besluttokiga det ändå bäst folket fårsjälvt effekterna det,är att se av

hon och Alpinitiativet exempel. Direktdemokratinsäger tar som
behöver skrotas landet medinte hon.går i EU, Detens om menar
gäller bara Schweiz och halvaEU går vägenatt var.

alltså ledamotRosmarie Simmen parlamentet. liksomMenär av
kollegor hon bara politikersina deltid. detHonär representerar

kristdemokratiska hon och de andra hennespartiet. Men kammarei
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också hävdaofficiella partilinjen. skaofta den Deröstar rätt emot
hemkantonens intressen.

tyckamedborgerligafri och har min-Jag rättär atten person
partidisciplinden hårdaannorlunda. kan tänkaJag inte mig som

dådå ochfinns Tyskland, Simmen. Meni säger tart.ex. grupp-
enhetlighetde förallvarliga samtal med iledarna sina att mera
alltförändringblir kortvarigbänkarna. Det äratt snartmen somen

erkänner hon.vanligt igen,
problemför medSchweiz brottas iövrigtPartierna i samma som

införvill ställa listornamed allt färreSverige uppsompersoner
ekonomiskade betydligthon. harvalen, berättar Dessutom större

mycket blygsamt.eftersom partistödet härproblem, är
nationella rådetständerrådet och dede 46 ledamöterna i200Av i

dettyckerungefär fem kvinna. SimmenRosmarie är rättär atten av
fickefter kvinnornabra härså 25 år rösträtt.att

ledamotparlamentarikernaAndreas Gross är menen annan av
honomnationella rådet. hardetden andra kammaren, Jag jagatav

luckahaft disponeratelefon vecka isvårti över att enen menper
oavbrutet mellan parlamentetschema. flackar ihans pressade Han

vidStrasbourg, uppdragZürich, Europarådethemmet sinaiBern, i
och andra metropoler.Bryssel Detolika iuniversitet, ärmöten

undersessionssalen parlamentetfrån pressbalkongenförst i mini
första får honom.fjärde landet Handag gångeni jag synsom

pratande med olikabänkarna,de välbesattamellansigrör ogenerat
uppmärksamhetenförsökersamtidigtkollegor någontrots att

oavbrutet medflesta andra ocksåfrån talarstolen. De pratar var-
kvinnliga talmannensorl like, och denandra. Det är utan serett

uppgiven ut.
grunden ochförfattningen skagällerDebatten igörassom om

tyska,anförandenfem hållertill dagar. sinaFyravåra avanpassas
högtalarna.klingande franskadå och då ljudet Man pratarurmen

rättigheter ska skrivasoch rad andra ihuruvida strejkrätt inenom
nationellamellan detolkas löpandegrundlagen. Allt tre stora
Å andra sidananvända hörlurar.språken, ingen någrajagmen ser

kammarenlyssna huvudverkar Deningen över pratsammataget.
Koller får ordet.Arnolddå Såblir justitieministerinte tyst ens

alla fall till antalsamlar voteringar.sig ismåningom ettman
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folk förSpråkförbistringen problem förklarar migingetär senare.
Inläggen tolkas för den vill, alla här talar eller åtminstonesom men

förförstår både tyska och franska. utomståendeMen är ävenen
eftersom flesta olika schweiziskatyskan förstå desvår prataratt

dialekter.
folkomröstningarnaParlamentets makt deär tätagenom

flesta ochmindre Schweiz de andra länderi regeringen sitteri än
fyra har bestämtkvar vad händer. sigDe partiernaän störstasom

hittills föranlettför ihop, och valutslagen har inte någonatt regera
bakomändring det. har väljarna AvDe sig.70nära procentav av

och folkpartietde har dem tvåsju ministerposterna tre en.av var
från fransktalandeska medlemmarna kommaDessutom två-tre av

områden, och kanton får ha Någraminister. miss-ingen än enmer
förekommertroendeomröstningar parlamentet,inte iregeringenmot

och enskilda kan bara begäran.ministrar avgå egen
ställerfinns representerade inteMen i regeringenpartierna som

får alltså och dåalltid förslag från sina statsråd. dåDe seupp
betyderfällda glatt vidare. Detsina propositioner men regerar

också deras makt begränsad.äratt
tidningPresidenten Flavio svarade nyligenGotti i att enen

schweizisk avskedsansökankan lämnaregering in sininte
fall skullegrund politiska denI så avgåmotgångar. vartannatav

år...
reglerad. förslagParlamentets makt också Ettär noggrant om en

lag tolv denkan alltifrån tolv månader och år innan är antagen.tany
först berörda medkommittéer därDet intressegrupper ärsätts upp

och utreder frågan. förslag skickas tillremissDeras utsen
förslaget därefter tillkantonerna och alla berörda. bearbetadeDet går

parlamentets bådaoch fram och tillbaks mellanregeringen sen
kamrar. bearbetar där förslagenParlamentariska kommittéer som

olika vidtar förhandlingardebatteras båda kamrarna. de tyckerOmi
slutligen håll.och sittjusteringar innan påröstarnya man var

Därefter ska alltså folket chansen Om minst 50sitt. OOOsägaatt
med namnteckningar har begärt det dagarinom såinvånare sina 100

förkastadet hållas folkomröstning. kan eller lagen.ska FörDen anta
obligatoriska.ändringar konstitutionen folkomröstningari är
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Parlamentet har bara fyra ungefär veckorsessioner två gångper
Däremellan arbete tolv ständiga kommittéer ochvarje år. pågår i i

tillfälliga kommittéer där proportionelltvissa partierna är repre-
senterade. Ledamöterna kan lämna förslag, ställa frågor ungefärosv.

Alla direktvalda folket Valkretsar förSverige. tidi i sinaärsom av en
fyra år.av
Är fördet de sällan eller för frågornaså inte avgörsatt attses

slutgiltigt församlingenhär den politiska verkarjag såsettsom
odisciplinerad efterdagen får tolkning, ochNja, jag en annan
massmediabevakningen tyder det betydelse-inte varit någotatt
löst pratforum bevistat.jag

Zürcher har och halv referatZeitung sida medNeue två en av
debatten.

Andreas också förklaringGross trivial tillmigger en mer
pratsamheten: ledamöterna saknar och jobbasittautrymmen attegna
på.

har samtidigt själv helsida konkurrenttidningenGross i Deren
Bund där han skriver hur Schweiz med folkstyre skulle kunnasittom
bidra till demokratiskt. Artikeln därEU ingår i seriegöraatt mer en

fårpolitiska tänkare debattera den schweiziska modellen med
anledning förbundsstaten fylleri år 150 år.attav

förligger bakom färskt SchweizGross övrigt initiativett attom
med ska efteri FN. 2501är moget attnu personer sommaren

börja samla planerna. till skain Via FN i EUinär vägenettnamn
längre för folk,skrämmande förklarar harinte Gross.sig så Någrate

för folkinitiativ med krav redan sökaövrigt tagitäven ett att nu
medlemskap i unionen.

har till alltså fått träff med först klockanJag sist Grossen men
elva kvällen centralstationen Zürich; hans hemstad.i

långhårig med46 skägg och glasögon och kläddHan år, i tröjaär
kastad axlarna. försvarareHan ivrigär över ärsom en av

direktdemokratin och det diskussionsstadietär ärattmenar som
viktigast. Debatterna utbildar folket, han och exempelsäger tar som
danskarna kunniga tyskarna tackEU sinaär änsom mer om vare

folkomröstningar.många
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måste gillaMani processen

beslutettycka själva gårMan måste även enomprocessenom-
han.sägeremot,

skrotaförslagetsedan drevföroch andra årnågraHan attomsom
Detde omröstningen. såfick också gehör, intearmén även vannom
likavilketmedfick till och majoritet,kallade Alpinitiativet varen

och högafrån bilsidanstark lobbyingÖverraskande. Trots en
denförbud folket Grossmedkostnader så attmenarett sa

deuppträddeansvariga ministern extremaarrogant mot
roll.speladevilket hanTV-debatten,miljövännerna i stortror en

uppifrån.ha ordervillschweizarna,Sådant inte någraretar som
behöverfrånkommertycker han inteKritik mest grupper som

brukarröstberättigadehälften dedirektdemokratin. Att inte ens av
valetDeltagandet detallvarligt.delta itycker han såinte är senaste

48inte procent.var ens
han.själv vald bara 44blevJag sägerprocent,av-

förståför medborgarnadet lättareövertygadHan ärär attattom
för folkomröstningar.talarvilketsakfråga förståän att en person,en

allahälsosamtska kunnaOch viktigt allt Detdet ärprövas.är attatt
bordet.problem kommer upp

behöverschweiziskadel dettyckerhanMen i systemetatt en
namninsamlingarexempel medtilländras också. börjarMånga utan

ochför initiativ mångaha tänkt saken. mångaDetigenomatt startas
mycketoroad hurorkar fram. ocksåända Haninte överar pengar

borde finnasdetpropaganda och tyckernedbörjar läggas attsom
förfår skiljaregler varifrån medlen kommer, inteatt resursernaom

tidbegränsaskampanjerna ibåda sidorna,mycket mellan de att osv.
företeelsen samlaskeptisk till den inHan ocksåär att namn pernya

starkade ochochstället för Deti storatorg.post gatorute ger
betalarådhar övertag.porto ettattsom

folkländer, därbättre andraiMen är tröttaänärsystemet
kunskaperFolksovanför deras huvuden, Gross.debatterna anser

bordeöverkapacitetpolitisk utnyttjas.utgör somen
också parlamentet.diskuteras RegeringensFörändringar inu

inklusiveförfattningengamlauppdatering denförslag avom
deldomstolsreform Detförslagen ut att antas. avvar enserenom

parlamentet.åhördedebattenden ijag
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höja kraven antalAtt för folkliga fråninitiativ 100 000namn
till och för150 lagförslag från000 till50rösta 000att om

Koller föreslagit,100 000, justitieminister har dock vållat strid.som
ska visserligen kombinerasDet med folk ska kunna fleraröstaatt om

slags frågor, ändringsförslagen har motstånd imött ävenmen
parlamentet. Ständerrådet har och föreslagitnej måttligröstat en mer
höjning kraven antal lär dock kunnaFrågan lösasinteav namn.
under 1998.

Allt fler initiativ

börjanI låg olika från folketmaj färdiga för1998 tio initiativav
ställningstagande.regeringens handlade blandDe annat attom

halvera biltrafiken, skatt och mindre arbete,energita ut mer att
minska militärutgifterna, öka valfriheten sjukvården, skapai

hyror, införa förbud förrättvisare Vattenflygplan ochsjöarna om
utökad direktdemokrati.

dagar efter besökNågra hos folkomröstningsexpertenmitt Han-
WilliUrs regeringskansliet skulle hanpå 114 000ta emot

underskrifter med krav folkomröstning det kalladepå såom
söndagsinitiativet, berättade han. föreslås fyraDär söndagar åratt per
ska bilfria hela landet. ekologer fråni Det alpkantonärvara en som
under drygt samlat för folkomröstningår till stånd.ett attnamn en

parlamentetHos låg samtidigt nio initiativ att stoppaom
fosterdiagnostik, begränsa invandringen, alla bostad, minskage en
skatten sportanläggningar och flera förslag kvinnorsom
pensionsålder och deras till statliga jobb energifrågor.rätt samt om

Färdiga för femomröstning skattefråga,initiativ ivar en om
ekologisk odling, förnuftig drogpolitik", läggamer om en attom

ned landets spionpolis och genforskningen. Deatt stoppaom
frågorna skulle folkettvå den juni Då7 1998.röstasenare om

folket framtiden för förslag tillregeringens ekonomiskavgör även
politik.

finnsDet antal frågor det ska folkomröstasäven ett som senare
för det handlar ändringar grundlagen. finnsi ocksåDetattom om

förslag till lagändringar begärt folkomröstningarinvånarnasom om.
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den fanns början tolv ärenden hälftenAv i majtypensenare av varav
handlade trafik.om

förslag folkomröstningaralla först skaDen instans som om
den dr Willi Schweizerische Bundes-Hans-Ursärpassera som

kanslei basar ligger Bundesplatzvid huset intill parla-Den iöver.
mentsbyggnaden, för hel del gamlaövrigt påminner vårtsom en om
riksdagshus stil och storlek. Willi alla ochi Hos registreras initiativ

namnlistorna lämnas granskas namnteckningarna Iblandinnär noga.
underkänns tusentals för fejkadede verkar eller bara inteattnamn

kolla.går att
tillräckligt förslagenantal godkänts till deNär översätts trenamn

officiella efterspråken och det kanslern och den federalastora att
domstolen granskat kan själva börjaomröstningarnatexterna
förberedas.

Willi föreläsning hur utvecklatstimmars initiativenettger par om
sedan de infördes reformernaoch och1891 1918, 1921genom
1949. förklarar jämförahans hobby olika ländersHan äratt att
konstitutioner och levande uppslagsbok. då ochnågot Menär av en
då levererar han del högst personliga iakttagelser och åsikter, tillen
exempel schweizarna och deras demokrati.om syn

har alltidDe tyckt illa ledas någon Varjeattom av annan.-
schweizare eftersombara han kan hanjust Men insertror att regera.

det fårhan till heller bestämma.inte går så ingenatt attser annan
Därför demokrater, Willi.är säger

folkblandningen ocksåDen alla känner tillhörasiggörstora att
rättigheter kunde bevakas folketnågon bara självt.minoritet vars av

Politikerna tidigt de skulle komma fiender,insåg att att omges av
vilket ledde till de tvingades samarbeta förpartiernaatt stora att
överleva.

Willi också själva Schweiz skapades medpåminner att statenom
hjälp folkomröstningar, därföroch det omöjligt tänka sigäratt attav
landet med enbart demokrati.representativen

det gäller beslut fattats folket och fått allvarligaNär som av som
förkonsekvenser ekonomi och försvarar han medså sigannat en

motfråga.
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Är meddet skulle annorlundadet säkert varit ettatt annat-
system

kan jämförasskeptisk till DeHan opinionsmätningar. inteär
blir resultatenmed hur folk då de verkligen Dessutomröstar.agerar

svårtolkade. Flera hardem ofta de blir gångerså jämna attav
fel. Schweiz tycker hantidningar slagit Imätningargjort grovtsom

kanton för blidet dessutom borde mätninggöras attatt peren
vilket skulle bli orimligt dyrt.intressant,

hanMaktdelningen mellan språkliga och religiösa grupper anser
finns bestämmelserfungera bra det mycket skrivnasåutan att om

och chefer förkvotering. det ska generaler, domareNär utses nya
fall fall efter lämplighet.bolag löses det från tillstatliga Men man

fransk- ochförsöker alltid undvika Demissgynna vissaatt grupper.
dock motarbetade då ochitaliensktalande delarna landet sigav anser

offentliga tillklagar ofta både ochdå. De privata gårtopposteratt
antal demonstrationstågtysktalande, och harust våren 1998 ett
det statligavandrat SwissAirGeneve i stängermot attprotestgenom

kontoret där.just

Intresseorganisationer och massmedier
direktdemokratinviktiga i

denspelar viktiga roller iDe intresseorganisationerstora
långtgåendedemokratiska och illustrerar hög grad deniprocessen

Verbände,schweiziska maktdelningen. Under beteckningen sam-
ifrån frivilliga skytteföreningar, sjuk-manslutningar, alltryms

fackförbund,till arbetsgivar-kassor och kulturella organisationer
föreningar och yrkessammanslutningar. Särskilt de typernasenare

specialkunskaper,har inflytande politiken sinastort genom
framför allt ha upparbetadeekonomiska och attgenomresurser

alltid med de kom-kanaler till och parlament. De iregering sitter
lagförslag.för granska fråga eller Demittéer inrättas ettatt ensom

får lagtexterna spikas. viktigasteockså alltid Desitt innansäga
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fortfarande har kvar detBild Appenzell Innerrhoden kantonerär tre somen av
kom deårliga högsta beslutande uppåtpå 0001998 3mötet torget organ. avsom

röstberättigade dit.9 000
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Bild Godkänner förslaget folketLandammannen Appenzell frågarni i2: som en
demokratiska rättigheter direktgång året påsinautövar torget.om
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harungdomsorganisationer tagitkampanj början.Bild sin NågraEn tarny
idénoch lanserarpraktikplatser skatill folkomröstning inrättasinitiativ atten om

vidandre från högerfrån facketpresskonferens SGBPeter Sigeristpå i Bern. ären
bordet.
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Bild Johann Appenzell dieBreitenmoser, invånarna deltogi ien av som
Landsgemeinde 1998.
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afñschkampanjernaInför folkomröstningarna intensiva. Här,Bild är en
sparmålfolket ska tillför regeringensnågrai Bern, sägavägg attargument

till år 200
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hörs regelbundet hearings parlamentet. har kontakt medi i De nära
och politiker.partier
Rudolf Walser Schweizerischer Handels-Dr undmigtar emot

Industrieverein, förkortat deVorort, är storasom en av
arbetsgivarorganisationerna och har kontor utkanten Zürich.sitt i av
Medlemmar branschorganisationer och handelskamrari Vorort är

företag med omkring miljoneri sin tvåtur representerarsom av
landets 3,4 miljoner anställda.

hade del kritik den långsamma,Här jag migväntat moten
omoderna direktdemokratin försvårar för det schweiziskasom
näringslivet. dr Walser talar det moderntMen tvärtom äratt ettom

visserligen långsamt hög legitimitet.ärsystem som men som ger en
Tyskland och parlament inför folketsAtt i regering motsom euron

vilja otänkbart Schweiz.ivore
den och andra komplicerade frågorHan inte någotärattanser

bara kan bedöma. fall tillbaksI så vi iexperternasom vore en
gammal centralstyrd diktatur, och det fungerade, för-intevet
klarar han.

Folket, eller Walser engelska, the härskaren,soverign,sägersom-
klokt.är tvärtom

hittar kärnan problemet och förnuftigt, han.De i sägerreagerar
plockar tjock bok bokhyllan, Abkommen denüberHan ner en ur

Europäischen Wirtschaftsraum inför EU-omröstningenutsom gavs
naturligtvis omöjlig för folk och varkenDen1992. inträngaattvar

Walser eller den vanliga schweizaren läste den. det behövdesMen
alltså heller för kunna ställning, han. ochinte Vartaatt enanser
kunde ändå bedöma hur frågan skulle påverka den personliga
ekonomin, politiken, familjen och det livet.egna

alltför mycket hänsyn till ekonomin och för lite tillVi tog-
institutionella, sociala och politiska aspekter EU-debatten, tyckeri
han. han också det ovanligtMen frågapåminner rörigattom var en
där hade ändrat folketochregeringen sig gånger årtre ett par
knappast kan klandras för det nej.att sa

delat förespråkare och motståndare till EU-med-Vorort iär
lemskap Schweiz kommer så småningom in i EU,att trormen
dr Walser. framtiden hänger dock vilkaDen närmaste sam-
arbetsvillkor kan förhandla till medregeringen sig unionen.
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Folk från medVorort kommissionersitter i parlamentet12-15 i
förbereder lagar. håller också föredragningarMan försom nya egna

parlamentariker och kallas ungefär månaden tillgång iman en
hearings hos dem. det schweiziskaDet för politikernaär sättet att
förankra förslag bara kamrarnasina blandinte i dem skautan som
leva med de lagarna samhället.iutenya

jobbar80 med PR

bevakarVorort alla ekonomiska frågor vikt och riktarnågonav
framför allt informationsinsatsersina allmänheten. arbetarManmot

artiklar och tidningar, broschyreri till skolorna,genom annonser
till medierna. Sammanlagt jobbar eller80rapporter personer mer

mindre ständigt med den här PR-verksamheten. Ofta handlar det
bara förklara de ekonomiska sambanden ibland gårattom men
kampanjerna direkt sänka skatterna.på kampanjGenomut att en
nyligen lyckades minska företagsskatten med sammanlagt 2,5man
miljarder kronor. Under försommaren gällde den konkreta1998
kampen bland det kallade hushållningsmålet,så dasannat
Hauhaltziel, landets ekonomi balansgår tilli årut attsom

föreningenSen förstås2001. också engagerad ivar att stoppa
geninitiativet. mycketHur totalt olika kampanjersatsassom
under vill dr Walserår avslöja. det gällerinte Men närett gen-
forskningen det mindre miljoner kronor,50 han.är än säger

De verkstadsanställdas fackförbund, Gewerkschaftsbund, likaär
aktivt med jobba för frågor verkarsina inriktatatt men vara mer
handfasta mål samla för till stånd omröstningaratt attsom namn

lagförslag eller konkreta till lagar. träffarinitiativ Jagmot att ta
Peter Sigerist, sekreterare förbundet tyska hetersom
Schweizerischen Gewerkschaftsbund, och franska3GB, LUnion
syndicale Huvudkontoretsuisse, USS. ligger och korridorernai Bern
utanför hans fulla slagkraftiga affischer från gamlaärrum av
kampanjer, och han sticker packe broschyrer hand.i min De ären

mycket informativa ochsmå rader blandmen argument motger av
försämrad arbetsrätt och arbetslöshetsförsäkring, frågortvåannat
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med förlyckades folketsförbundet majoritet sigdär att stoppa nya
lagar.

får litaocharbetsgivarnamindreFörbundet har är attpengar
broschyrerdelasamlaställer medmedlemmarna utatt namn,upp

ordnaoch möten.
folkihop Det svårtlätt 50 000såDet inte ärär attatt namn.-

ställa Sigerist.sägeratt upp,
har rådförbundetkrävs mycket inteDet att satsamenpengar,

miljonerochkampanj tiofem miljoner kronorän maxenmer
förbundet harochkan räcka sighelt mångaDetår. engagerarett om

folkomröstningar.bakom Enlegatunder de mångatvå årensenaste
vinstskatt,gällde höjdarbetstid,minskadtillinitiativ annanett envar

harsjukvården.finansiering Manförtredje bättre systemett aven
arbetstidslag.också lyckatsfolkomröstningkräva stoppa enattgenom
arbetsrätten;vidframgångarhaft ovanliga omröstningarharMan om

och kampenochövertid, ob-ersättning ibland motannatannat
vilketfickfallenarbetslöshetsförsäkring. båda majoritet,Isämre man

tillströmningoch hoppförbundet god reklam avom engett
för facket, eftersomdet kärvaharmedlemmar. varit årAnnars

harochförsvunnit landet regeringenjobb har årsjui300 000
välfärdssystemen.skära hårtförsökt iatt

offent-ochmed 400olika fackliga privat-organisationer 00018
landetfemte anställdbara iliganställda finns SGB. Meninom var

med-arbetslösheten harökadefacket och den gjortmed iär att
förinflytandetill mindreockså lettminskat. harlemstalen har Det

förbundet.
de politiskapåverkagoda möjligheterhar ändåMen attman

kommissionerfolk med allaDels harbesluten. i intressanta somman
förbereds.lagartillsätts när nya

för-berättarpåverka mycket, Hankan Sigerist.Där säger om-
det social-särskilt medkontakter parlamentet,bundets goda i

sjuk-frågorna, dende aktuellademokratiska Ipartiet. omen av
fackligaoch andramedihopfinansiering, jobbar partietvårdens man
föralageni intagitsinitiativ justEttorganisationer. är attannat som

ökatskaverka förskaskrivningar regeringen män ettatt taattom
Sigeristför hemarbetet. initiativDen mer somtypen seravansvar
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politikerna verka den riktningen,tvinga ändrasätt iett att att att
attityder och provocera.

behövdesDet 68 den schweiziskainitiativ kvinnaninnan-
slutligen fick han.sin påminnerrösträtt,

det gäller förslagetNär höjd skatt företagens ochvinsterom
arbetstidsförkortning kommer också från facket.initiativen

skaKampanjen veckor, Sigerist.sägerstarta ettom par

Välregisserad presskonferens

Redan dagen efter förhanvårt med ochövrigtmöte är arrangerar en
presskonferens kampanj för till stånd lärlingsutbildning.attom en
Det ungdomarna fack och driver frågan.i vissa partierär Ensom
presskonferens det aviseraär gängse sättet att att startarman en
kampanj och namninsamling.en

Skyltar till skolan andra flodenvisar sidan frånAarevägen sett
Berns Konferensen Välregisserad med panel folkärcentrum. en av
med namnskyltar, kaffe och bullar, pressmeddelanden tyska,
franska och italienska och litet bildmässigt inledning.jippoett som
Sigerist och de andra har släpat dit där låtsasisäng gängeten en sova
för symbolisera makthavarna slumrar och förstår vadinteatt som

behövs. journalister fotograferTio och bilder och antecknarsom tar
flitigt.

här det bästaDet flerPeter Sigerist. Manär nårsättet sägerat ut,-
de tidningarna och trycksakerna. bättreän Det är ängenom egna
vanliga tidningar och bättrei där harInternetänannonser

hemsidor under kampanjerna.
Även Sigerist uttalar företag och andra har börjatöver attoro satsa

inför folkomröstningarna.så förekommer ocksåDetstora pengar att
de betalar studenter för de ska och samla demin åtatt namn .idénDet med direktdemokratin,inte han.sägervar-

ekonomiskaDe problemen för de följetongårensärstaten senaste
där den folkliga motviljan skattehöjningar har lägetgjortmot extra
prekärt för och parlament. Budgetunderskottetregering justär nu

miljarder kronor,på 35 och har föreslagit höjdregeringen moms,
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pensionsålder, besparingar ihögrearbetslöshetsförsäkring,lägre
försvaret osv.

för folkpartiet,ledarenfrågor spelarhetaandrade flestaden ochI
ofta demockså jagcentral roll. HanBlocher,Christoph nämns aven
läggerkontroversiell. Hanför han såmed, ärattmestpratar

livsstilsinförslag, haninvandrarfientliga somutmanar genom
utspel detspektakulära ioch hanmångmiljonär gör mestaom

Blochersläserdagarnapolitiken. jagEn angreppomav
neutralitet.landetsskadarför hanförsvarsministern att

tidningen,journalist denpolitisk störstaVanoniBruno är
grundlagsdebattenföre iträffar jagHonomTagesanzeiger. strax

modellen.schweiziskadenförparlamentet prataatt om
ochkunskapermed godaochdenförsvarar ivrigtHan argu-

han.fotnotsvanoni", berättarförkallar honomKollegornament.
invecklade reglernaalltid denämligenkanjournalisternaInte ens

mellanfrågorna bollasmedeller hängerfolkomröstningarför när
bok,fram rödplockarfolk.och Vanonikamrarregering, enen
högtoch läser någrakonstitutionen,självatjock,decimeter ärsom
författ-ska bortparagraferna. Deotidsenligade närnumestav
aktuelladenhar iEU-frågan sigmoderniseras. trängtningen

medlemskapeftersomgrundlagen,förnyadebatten ettattom
hållaförsöker isärregeringenändringar. Menskulle kräva nya

ärendena.

också fler lagaromröstningarFler men

folk-förkravenskärpaförslagtycker regeringensVanoni attatt
antaletfler,blivitharfel. Visserligen initiativenomröstningar är men

diagramochhan ritarökathar överlagar sägerännu ettuppmer,
utvecklingen.

och platsjournalisternapolitiskade ärmångaVanoni är en av
folkomröstningarnadet har De mångasessioner.parlamenteti när

partiernaTvärtomblivitpolitikerna ointressanta.inte targör att
poli-ochflesta mångainför de omröstningar,offentligt ställning

kampanjerna.aktiva Detoch ibåde bakom initiativtiker står är
för-medkontaktbättre invånarnaharde kanske ängör att

52



BJÖRN JERKERT

troendevalda verkar demokrati. hari representativ Dessutomsom en
de flesta vanligavid sidan politiken civila jobb demgerav som

erfarenheter.nyttiga
Ibland för konflikten mellanmedierna övrigt just vissatar upp

politikers och frågor de driver. anklagas exempel föryrke de tillDe
försöka verksamheten.denatt gynna egna
Möjligheterna politiskt mångsyssleri docksko sig äratt ett

begränsade, eftersom heltidspolitiker och arvodena låga.så är
förekommer skriverier grundar läckorDet sigäven som om

oenighet mellan ministrarna i regeringen.
det sker aldrig uppgifternaMen Detinte så intressant. såöppet,är-

alltid osäkra, Vanoni.Brunoär säger
Regeringsmedlemmarna kommer alltså från fyra olika partier men

Debatterna oftauppträder alltid parlamentetutåt. i ärenat
oförutsägbara och därmed kan komma tillKamrarnaintressanta.
olika slutsatser fråga, och de enskilda ledamöternai inteärsamma
bundna fritt.politiska inpiskare tämligen Dessutomröstarutanav
finns möjligheterna folkomröstningar alltidtill med som en
osäkerhetsfaktor de folkvalda både lyssna ochtvingar attsom noga

väl.argumentera
andra folkomröstningarna spelarVanoni mångasäger attsom en

roll för vad till beslutas.siststor som
Även får harinitiativen inte95 någon majoritet, såprocentom av-

hälften ändå framgång de påverkar besluten, han.sägerattgenom
Adolf ställföreträdande chefredaktör förGustav Lang är en annan

tidning Bund. kritisk till deni Bern, Der Han ärstor mer
schweiziska träffarmodellen det honom undervisar sig jagnär en
lunch Casino i Bern.restaurang

Ibland tycker det för mycket direktdemokrati. flestaDejag är äratt-
frågor och har tid. Dessutomsig in i så många intetrötta sättaatt

det val borde baraDet omröstningar ivarje år.nästanär vara
konstitutionella frågor, och parlamentet borde stärkas, föreslår han.

Ändåfolk för parlamentet. skriver tid-Nu intresserar sig inte
det fortsätterdet. läser journalisternaningarna Fåmassa menen om

för politikerna, förgävesskriva har påpekat sakenLangatt anser som
för kollegor.sina
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chefSjälv har han utlandsredaktör och och fri skri-varit är nu
fram tillbent tänkerpensioneringen i år. Han inte sigägnasenare

politik då, han sekreterare kanton förgång iäven om en var en
frisinnade demokratiska och medlem utlands-partiet i partiets
kommission.

bekymmer isoleras alltmed Schweiz ochHan attser mer
kommer ekonomiska problem.växande deHanatt tror att som

till de röstade fel och säker landetEESnej inser1992 äratt attnusa
behövskommer med deti EU inom år. Men10-20att attvara en

schweiziskadel heliga, kor slaktas, exempelvis neutraliteten och
folkden långtgående direktdemokratin. dock tidDet innantar

flesta folkomröstningar,ändrar åsikter. uppskattar haDe sinaatt
föreslådet självmord politiker de slopas,så att attvore av en

konstaterar han.
måttfullapartistrider, de här.Han är trött även är rättom

Ideologierna egentligen olika, politikerna alltinte såär görmen
från förför skilja varandra. mycket tycker han.sig Det äratt teater,

samförståndetschweiziska och maktdelningen tycker hanDet
fler fördelar fredligahar nackdelar. det lugnet har ocksåMenän

utifrån.vid kritik Debatten judeguldinvånarnagjort ovana om
flyktingpolitik därföroch under andra världskriget plågsam förär

alla.
frånpolitiska journalistiken Schweiz skiljer denDen i sig i en-

finnsbart demokratier. det också likheter.representativa Men
vecka utspel, förUnder landet slogsmin i åtminstone inteett att

från politiker, parla-Enrättsäga stort.personangrepp en upp
mentsledamot beslutat för ställa för kantonenjust sig attsom upp
till val ägnades lokaltidningen. fanns artiklarDetintervju inästa en

stridigheter mellan kantoner eller kommuner,partier, staten,om
ofta frågor.ekonomiska läste politikernas arvodeni Jag attom

för höga, också artiklar kommunalaansågs många småmen om
och beslut. framför allt stod det mycket de olikaMenmöten om

sakfrågor skulle folkomrösta kort.inomman om
debatten kaféerlevande den politiska och arbetsplatserHur

kunde bedöma. hörde kvinnligajag inte Men jag åtminstone tvåär
kände varandra förutuppenbarligen börjatågresenärer intesom

omröstningsfrågor.diskutera kommande
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studenteroch Hallauer,Och Andreas Galmarini Marc som
entusiastiskaZürich,träffade uteservering ijag över syste-varen

met.
för fulltoch deltarochsjälvklart iviDet går röstarär att-

meddiskussionen, de en mun.sa
frågor ochallaintresseradepåstod deDe nästanatt avvar

bra.införinformationtyckte myndigheternas omröstningarna var
Ändå hur folkmediernadet till deldeansåg avgöräratt stor som
röstar.

ochschweiziska identitetendel denFolkomröstningar är en av
menade därför kanskesamtidigt modellenhistorien, de attmensa

för andra länder.inte går överatt ta

många kommunerMäktiga kantoner,

halvkantonerkalladefinns kantoner26Det såär somvarav sex
språk ellerolikheter religion,delats grund inågon gång av
Zürich medalltifrån ytterligheternamycket olikaDe ärannat.

Appenzell-Innerrhodenhalvkantonenmiljoner tillinvånare1,2nära
författningar,självstyre,med Alla har14 mått000. stortett egnaav

omröstningsförfaranden.domstolar och Deparlament,regeringar,
för skolan, socialtjänsen,förordningarhar skattelagar ochegna

och ledamöter,har mellankyrkan Parlamenten 58 200osv.
medlemmar.mellan fem ochkantonregeringarna sju

del kantonentidigarekantonen JuraDen är avnyaste som var en
integrationspolitiken ochschweiziskamisslyckades denBern. Där

kantonenfranskspråkigaden fattigare, katolska och iminoriteten
årtiondenvisade underdiskriminerad och sitt missnöjeansåg sig

ochEfter förhandlingaroch seriedemonstrationer annat. engenom
under helanationella folkomröstningarlokala, kantonala och 1970-

starkast,området, därtalet fick den delen separatisterna varavnorra
bli kanton, Jura.1978 egenen

liggerdock det kvar Bernbesöker KantonenJag är somavsom
fort-Schweiz ochfranska och det tyskamellan detnära gränsen

mellan Jurabergenplaceradfarande de kantonernastörreär en av

55



ATT RÖSTA HÄNDERNAMED

och Alperna. Befolkningsmässigt den också medär närastor
950 invånare.000

Müller den håller kantonensPeter val och folkomröst-iär som
och honom träffar das Rathaus,ningar ståtlig byggnad frånjag i en

1400-talet. har hållit valet där folkpartietHan femjust i tappat
mandat medan socialdemokraterna frisinnadeoch demokratiska

ökat med fyra respektive mandat. Folkpartietpartiet hartre stort
stöd landsbygden, och eftersom finnsdet böndermånga i
kantonen det fortfarande detså med de66är 200är störstsom av
platserna parlamentet, der föri Grosse också lokaltRat. De en

liberal politik vad deras partiledare Blocher riks-än görmer
planet. Tillsammans har de 162 mandat och fortsätterpartiernatre
förstås ihop fyra till. de ledamöternai år 51 200 äratt regera av
kvinnor.

bara de röstberättigadeMen deltog valet31 april,i iprocent av
vilket Müller bekymrad.Petergör

Politikerna förklara bättre, han.måste sig Hansäger tror att-
kantonen hamnar lite mellanhand det gäller folks uppmärk-när

Ändåsamhet. har kantonen hand både skatter, skola, sjukvårdom
och miljö.

stolt den författningHan kantonen har sedanär över 1993nya
och det möjligt för då lag förberedsinvånarnagörsom att en ny
komma med lösningar, förorda tillägg och detaljändringar. Omegna

vill hatio invånare sådant här folkligtomröstningtusen etten om
förslag det med alternativ folkomröstningen.så måste iettvara som

här och det fannsDet tillBern börja medär ensamt attom, ett
ansenligt motstånd nyheten bland politikerna. möjlighetenMenmot

uppskattad och bara har modellentvå-tre årär gånger.använts tre
Müller plockar fram författning, valsedlar och kuvert lådornaur

och november fick blandvisar. I invånarna1997 röstaannat om en
vattenlag och sjukvårdsorganisationen för området. båda fallenIom

förslagstod från folket förslag från politikerna. det gälldeNärmot
vattenlagen blev det folket med 5670 000 000 röster.motsom vann
Sjukhusfrågan dock parlamentet hem överlägset.tog

Vid tillfälle röstades det ochsimcentrumsamma ett nyttom
lag reglerar till aktiebolag för kantonbanken.övergångenen som

Alla röstberättigade fick litet häfte hemskickat med frågornaett
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pedagogiskt presenterade. Sedan kantio år i Bern rösta post,man per
vilket blivit allt vanligare. Röstsedlarna enkla med förär rutor ett
eller korta frågor. det finns folkliganej motförslagDå kan väljarna
först båda alternativen de vill. depå Men måsterösta iom en
följdfråga välja vilket de förordar det skulle bådaVisa sig iom att
första fåromgången 50än procent.mer

Folk tvingas tänka efter-
Müller tyckerPeter det här bra, det folk tänkatvingaräratt att

efter. han bekymradMen det låga deltagandet, baraär 21över
Å andra sidan han betydligt fler kommerprocent senast. vet att

det gäller viktigare frågor.när
avskildes Vallerat1995 begäran från kantonenorten egen

JurafallBern. Det med skilda folkomröst-i miniatyrettvar tre
alltningar klart.innan röstades sakenDet riksnivåävenvar om

där de röstberättigade30 schweizarna deltog. I Bernprocent av var
siffran 38 procent.

Den då hela befolkningenjuni7 och1998 geninitiativröstar om
ska kantoninvånarna folkligti Bern sitt initiativ.sägaannat ettom

Det de demonstrerargår skainte gömmaut att som gatorna
bakom masker och förklädnader.sig lite uddaFrågan och Peterär

Müller den kan ha lyfts fram för velatpartiernatror att mest att ett av
profilera inför valet april.sig i

författningenDen har också höjt ribban för namnteckningarnya
för ha till folkomröstningar fråninitiativrätt 10 000att ettgenom
till Folkomröstningar lagförslag15 kräver000. 10 i000om numera
stället för tidigare namnteckningar.5 kan000 30 invånare000som
också skriva listor begära och nyval.attgenom

Müller uppskattarPeter alla avslås, deåtta tio initiativatt av attav
flesta lagar folkomröstning och hälften dem detantas utannya att av
blir omröstning går igenom.om

frågornaDe kantonen handlarjust sjukvårdskost-istora nu om
naderna beror har för mycket sjukhussängar, vilketattsom man
kan fram lasarett.tvinga diskuterarstängning ocksåManettav
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fattiga bergskom-mellan deskaoch hurekonomin utjämnaman
förorternaoch de rika Bern.runtmunerna

för-mindre 401 kommuner,finnshela kantonen inteI än varav
har 15med Kantonen 000invånareBernstås 129 000 störst.är

skolantillmiljarder kronor,utgiftanställda och 35nära mesten
och sjukvården.

folkfjärde stad.landetsbara MestHuvudstaten Bern störstaär
ochlandet. har 360delen invånareZürich Den 000bor ii norra av

befolkningharförstås kantonendominerar i närastort ensom
färrestaden finns detkommuner.ochmiljoner Iinvånare 1711,2

andra sidan spår-byggnader Bern åipampiga än gott ommen
Zürichsee.fin utsiktoch sjönövervagnar en

färreAllt röstar

lag skaska folkkantonen sitti juni 1998I säga ny somom en
underhär harhyreslagen.ändringoch Invånarnaskydda skogen ien

enbart gälltsakfrågortill olikafått ställning 45år ta somtre
nationella ochallaDärtill kommerkantonen. omröstningar om

valen allade vanligakommunala frågor, plus nivåerna.tre
Egli kantonensofta, MarkusFolk såröstaär trötta troratt- förfrånockså sjunkit 55-60Deltagandet harstatistikkontor. procent

Ännu de 45-1994-95 lågidag.till 30-40sedanår20-30 procent
har bara lockat 26frågor årvissa50 procentprocent, senaremen

50,4siffrandelta. högstaröstberättigade år,de Den senareattav
förfängelsetill bygga övrigtgällde ett nyttatt somprocent, pengar

offentligväckte frågastöd.fick starkt Minst intresse en om
upphandling.

ärendetsjälvadeltagandet intressantDelvis avgörs ansesav om
nationella frågordet vilkamycket betyderlikaeller minstmen

folk till valurnorna.och lockar Omröst-aktuella samtidigtärsom
dag.hålls regeliningarna samma

ställning tillhaftkantonenriksfrågor iinvånarnaDe att tasom
mellan ochregel lockathar 5030år i rösta.procent attsenare

Även del,diskuterastendens. härsjunkandedär märks Det enen
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politikerna särskilt bekymrade, eftersom de ändå regelinte iärmen
får beslut, Egli.igenom sina tror

äldre flitigareDe de och folk landsbygdenröstar än unga, mer
de iän stan.
Sedan tillåts folkomröstning vilket gjordenågra år post, attper

omröstningslokalerna kantonen stod halvtomma och hälfteni snart
fick stängas.

Zürich folket automatisktI alla lagar och allaröstar om nya om
milj kr.investeringar här långtgående direkt-Den100änmer

demokratin har både och politiker ochinvånaretröttat ut nu
diskuteras därför bara ska då eller 455 invånare000röstaatt man av
de ledamöterna kantonsrådet uttryckligen begär det.i180

Zürich kan enskild föreslåI dessutomen person en
folkomröstning, kallat Einzelinitiative. krävs dockså Det 60att av
ledamöterna kantonsrådet med saken. händer ungefäri går Det en

det hålls folkomröstninggång året det häratt startatom en som
lyckades till och med folkets förEn invånare 1996 stöd sittsättet.

Åretförslag till båtskatt. fick gehör förinnanny en annan person en
ändring reglerna för hur de kommunala lärarnai utses.

het frågaEn mellan staden ochmotsättningarnaärannan
kantonen, vilka bland handlar vilken de både polis-annat om av
styrkorna ska vad. finns här liksom landet bådeDet i övrigagörasom
kommunal och kantonal polis och kantonen vill uppgifteröverta
från staden för därmed öka effektiviteten och Det äratt spara pengar.
också mellan staden med dessZürich sociala problem och despänt
lugna, rika förorterna. kantonen bestämmerDet är som om
skatteutjämning föroch liknande och granskar deövrigt även
kommunala budgetarna. Ungefär miljoner kronor omfördelas750

mellan kommunerna,varje och kommer detår hållasi år attsenare
folkomröstning förändringar de här frågornai utjämningen. Iom

politikerna för mindre enligt partilinjeövrigt någonagerar gemensam
och beroende vilken de verkar.nivåmer

finns särskilt för hantera frågorDet beröringet attorgan som
Stor-Zürich. Markus Egli det behövs, och detinteatt attmenar
skulle bli administrera, eftersom området tillsvårt gränsaratt sex
andra kantoner.
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röstberättigade delta.dekantonsvalen brukar 50-55I procent av
proportionella val. dekantonsrådet,väljer parlamentet, MeniDe

till kantonensmajoritetsval de ledamöternaockså regering,väljer sjui
der Regierungsrat.

konstellationer olikaregel varandra olikafinner i iPartierna i
folkomröstningarnaförockså flitigt kampanjernafrågor. deltar iDe

ofta ställningbestämmaoch hjälper därmed Invånarnasig.många tar
vad detmed ledningfolkomröstningarna parti sympatiserari manav

med rekommenderar.
får de ofta tillräckligtvill höja skatternapolitikerna inteMen när

stöd invånarna.av
fyra-fem folket harde försökt medHöjd bilskatt har gånger, men-

förStaden Zürich har denMarkus Egli.alltid berättar övrigtnej,sagt
de städerna.kommunalskattenlägsta storaav

Tufft rikspolitikervara-
egentligen har hanpolitikerna staden.BlumWalter Ja,iär en av

Harleyjobbet och köra omkringförhoppat på sinatt satsaav
och t-shirtskäggprydd och kläddDavidson. i jeansHan 53 år,är

Öffentlichkeitsarbeit,fürkontor,han Büromig sittnär tar emot
Zürich.utkanteni av

politiker efterfortfarandekänner år iHan sig trettonsom
både gruppledare ochtidigarestadens parlament. Han envar

demokratiska landetfigur det frisinnadecentral partiet ii men
Tidigare ägnademotorcykelmed och körjobbar PRmestnu . dåligt betalt,ungefär dagar veckan.politikenhan Dettvå i var

politikerna kommun-det rimligthan tycker ändå är attattmen
jobbar ideellt ochoch kantonnivå Däremotinte tjänar mer.mer

nationellatufft för politikerna detalltförhan det iärattanser
och arbetsmässigt.både ekonomisktparlamentet, De måste

partikamratermödabland lägga ned mycket övertygaattannat
olika nivåer.

politikernadet braWalter Blum tycker tvingasär attatt noga
chansfrågorna de ska hatänka invånarnaigenom att attenom
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inbördesförslagen. också måsteDet positivt partiernaär attacceptera
försöka sig.ena

perfekt folkets direktinflytande detmodell,Det är större änär en-
han.sägerut,ser

Å mycket folkligt inflytande kanandra sidan haninser såatt
omvärlden.och slutenhetkonservatism, nationalism motengynna

fall land, bland ungdomen.dragen han allaDe i i sitt ävenegetser
innebär det kanockså svagheterHan i tasystemet attsomser

fråga slutgiltigt avgjord. Deltagande itio innanuppåt år ären
ofta katastrofalt han också. Blum kanfolkomröstningar lågt,är anser

ständerrådet,parlamentet,tänka slopa kantonernas kammaresig iatt
också lite märkligt medvilket diskuteras Det äräven öppet. en

får destödregering inte partier ministrarna representerarsom ens av
ändå aldrig erkänner han.avgår,men

med regeringskanslietZürich har kontakt i Berningenjust utan
lägger blandkontakterna alltid kantonen. Kantonen sigviagår annat
kan krävakommunala frågor stadsplaner. Deni t.ex. attt.ex.som

upphov till kallade kantongator.breddas, vilketvissa sågator gett
synpunkter kommunernakommer också med kritiskaKantonen om

därför besparingar.med underskott och krävergår just storanu
stridsfrågorna mellan Zürich ochEkonomin de aktuellaär en av

de rikare förorterna betalarkantonen. Staden kräver i sin atttur mer
för förden den helaservice står åt regionen.

medan det staden finnskantonen de borgerliga,I istyr en
valet.dessutom förstärktes vid det Devänstermajoritet senastesom

miljarder kronorekonomiska problemen med underskott 7,5ett
ledamöterna stadenshar skärpt bland de i125motsättningarna även

parlament. Striden bland privatiseringarstår annat avom
sophämtning, kollektivtrafik, bidragen till arbetslösa ochnivån

välfärden, hanmycket skaBlum tycker värnaattannat. man om men
tidigare har välerkänner också bidragvissa varit generösa.att

fråga engagerade för tid sedan initiativetEn många omen varsom
kom frånbland stadens ungdomar. Förslagetbort alla drogeratt

folkomröstningen.extremhögern Mensåg vinnaut attsom
betydde densvängde, och röstade65 nej. Detopinionen attprocent

fick fortsatt stöd, vilketliberala narkotikapolitikenmycket t.ex.
missbrukare.innebär läkare får skriva heroinatt ut
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oftastkommer från eller deAnnars initiativen vänstern gröna.
Å företag,andra sidan kan rika ochorganisationer nåpersoner
framgång bara mycket kampanjerna, påpekarpåatt satsagenom
Blum. Zürich bor bland andra den kontroversielle ledaren förI
folkpartiet och miljonären Christopher Blocher.

påTorgmöte medeltidensom

Zürich det knappt inklusive tågbyte, tillFrån två timmar,tar upp
Appenzell-Innerrhoden, landets kanske ocksåminsta mestmen
särpräglade kanton. kantoner fortfarande harDen är treen av som
kvar det årliga die Landsgemeinde, högsta politiskastormötet, som

har medeltida används alltsåinstans. Det nästan rötter men
fortfarande då världen surfar och tröskeln tillInternet står ett

årtusende. Söndagen den april för26 det dags års1998nytt var
rekvirerade das Landsgemeindemandat, självaså jagmöte, som var

föredragningslistan form liten skrift, ochi tåget itogav en upp
bergen. milen den lokala,medDe sista går privata järnvägen som
klättrar duktigt sluttningarna.i

Samhället ligger bara mil från den österrikiskanågon gränsen,
784 havet, svindlande vackert Säntnisgipfelmedövermeter

och andra alptoppar de målade husknutarna.5022 inpåtättmeter
här till kvinnlig ända tillDet nej innan1990,rösträttvar man sa

landets högsta domstol bestämde det konstitutionenatt emotvar
och tvingade backa. lever fortfarandeHär mångamännen att
vad jorden och härifrån världsberömda.ärostarnager

den schweiziska modellen särskilt stoltaExperter inteär över
den konservativa kantonen med uråldriga ritualer.sina Det inteär
bra direktdemokrati tradition och de.turistjippo,utan mer menar

folket vill ha håller högre klass sedanMen sina torgmöten som nu
kvinnorna släpptes ringen.in i

kallades dag och det dösnack,Förr männensevenemanget var mer-
Joseph Fritsche, journalist lokaltidningen, Appenzellersäger

Volksfreund. Kvaliteten har höjts.
kallas det området medRingen ochavspärrastorget som rep

där de röstberättigade stående lyssnar föredragningentillinvånarna
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från den ledande politikern, der Landammann. leder arbetetHan i
kantonens kallas die Standeskommission och bestårregering som av

fritidspolitiker. femytterligare alla regel baraDe imötspersoner,sex
medan däremot de 43 ledamöterna parlamentet,gånger året, iom

der ungefärhar sammanträden månaden.Grosse Rat, två gånger i
förtroendevalda företräder föralltid väljsDe inte något parti utan
de för folket.godaatt representanteranses som

här och särskilt Landammannen, sköter deDe personerna,
löpande frågorna kantonen beslut, lagar och änd-i storamen nya

författningen själva hand hand-ringar i invånarnatar om genom
uppräckning den årliga stämman.

eftersomska Landammann väljas det sedan1998 gått två årny
Loepfehar herrarna Schmid-Sutter och abonneratsist. Posten

sedan länge, Loepfeoch ska vid ochOrganisationenigen.tanu
reglerna föreståndarenbesvärliga och turistbyrån kan inteär

reda skillnaden mellan och Standeskommission.Grosseut ratens
samhällsintresserad Urban blirEn gymnasist, Broger, min

räddning förekvällen die Landsgemeinde. ärende-Vi går igenom
listan ansvarsfördelningoch med hjälp hans läroböcker ochav
beslutsgång kantonen. har exempelvis domstol medi Den en egen

folketledamöter väljer. områden, Bezirke,Itretton utsersom sex
vilka ska kantonens parlament, derinvånarna Grossesitta isom

skolfrågorsköter bland polis ochRat. Kantonen Förvägar.annat
finns försärskilda "kommuner", brandväsende ochtretton annat
andra indelningar och samarbetsformer. Och alla har de sina
styrelser, direktvalda Detinvånarna. två timmar innan vitogav oss

allt.rett ut

frånKortege kyrkan

halv söndagsmorgonen börjar kyrkklockornaRedan sju i sam-
hället och klockan de tidigare valdatolv "regeringen",ringa startar
domarna och inbjudna korte från kyrkansingäster mot torget.

blåsorkestern spelar Landsgemeinde-Före Harmonietågar som
hymnen och andra långsamma marscher. LandsgemeindesångenI
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flesta de första raderna det vackrade med, särskiltsjunger i om
och ha hålla borta.Appenzell, många svårt tårarnaut att attser

börjar avgående Landammannen med hälsadenPå torget att
och tala högtidligt die Lands-välkomna,invånare gäster om

rättighet, jämlikhetgemeinde mänsklig rättvisa,som en om men
medborgarnas plikt demokrati. beklagarockså Hani ettom en

har planärende under och kommermisstag gjorts i åretettsom
han god.kantonens ekonomi,in säger ärsomsen

de ochVid sidan tribunernasig står övriga i regeringenom
alla kläddaledamöterna kantonsrätten,i i svart.

kanske den bästMedelålders och äldre män är ärgrupp som
representerad publiken det också mycket kvinnor ochi är rättmen

alla fall helt ungdomar.i inte tomt
fritt publikhavet ochOrdet blir och lösgör sig gårman uren

fram börjar med hög undertill der Stuhl, podiet. Han röst att
fem för kantonstyrelsen förstört hansredogöra hurminuter

Landammannen lovarden planeras där.vägtomt genom som
försöka och raskt vidare dagord-reda problemen går iatt ut

ningen.
omval medelstLandammann och diverseByte accepterasav

ledamothanduppräckning folket skanärtorget, menav en ny
kantonsrätten olika från publiken.väljas Tvåin i treropas namn av

hade för för lördagens lokaltidning.dem jag övrigt isett annonser
får Hest händer luften,det blir den tredje, kvinna,Men ien som

och hon omedelbart plats tribunen.intar sin
Sakfrågorna gäller lagar hälsovård,mötet gator,nya om

sjukhus, arbetsförmedling och skogsvård också sänktaommen
sjukförsäkringspremier och hur det lokala näringslivet ska stimu-

kantonens parlament harleras. odramatiska ärenden,Det nästanär
enhälligt för dem, och besluten också mindregårröstat torget

avslutas med de nyvalda långsamt skridertimme. Mötetän atten
fåtttillbaks till kyrkan, hattar tecken dei svarta attnu som

förtroende.folkets
Människorna börjar skingras och blandas med turisterna, men

ofta stillsamt,dröjer kvar och harmånga sig Det varit ettpratar. som
fest ochodramatiskt och kanske gemenskapmöte änmer

maktutövning.
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ocksåMen del kritiker den här formenjag stötte en av av
direktdemokrati. tvingades jobba deDe någon 20som av

samhället eller andra skäl den härirestaurangerna upptagnaav var
dagen konstaterade de hade haft chansinte någon utövaatt att

demokratiska rättighetersina Andra tyckte det intetorget. att
mycket till valhemlighet här hurså tvingas visaöppetvar att

ungdomar detNågra hela bara tråkigtansågröstar.man att var
och stelt.

de berättigadeAv delta hade färre9 000 något änattsom var
till det härliga sommarvädret. alla hade3 000 tagit sig i Omtorget

kommit hade de andra sidan fått plats.å inte
Tillträdet fårtill litetinvånarna visatorget att ettgenom upp

kort de fått hemskickat. det också bra med ochMen går värja,en
hel del bärajag sådana. dem Johannsåg Enmänen av var

litenBreitenmoser, gubbe skyltade med71-årig singärnaen som
bara motvilligt lät fotograferas.värja sigmen

här beslutsformernaDe verkar otidsenliga och kanske deär
slopas. kantoner hade LandsgemeindeAv åtta gångväg att som en

det bara fortsätter. Folket Appenzell konservativt,iär ärtre som
samhället efterbliven avkrok där tiden stilla.ingen ståttärmen
kommerHär tusentals från andra länder. Folkvarje år turister

har och kabel-TV,Internet hotellet läser flickanpå i receptionen
med modern, elektronisk affischerprisernaav en gatornapenna,

skvallrar ungdomarna lyssnar rockmusik härattom samma
andra ställen, och boutiqerna skyltar med de mode-som senaste

plaggen.
Efter ihop med den enda kvinnan kantons-jag imötet stöter

Ruth Metzler-Arnold, har handregeringen, ekonomin.som om
tyckteHon det dåligt mindre tredjedelinte såär änatt att en av

väljarna närvarande, alla fall jämfört med deltagandei inte ivar
folkomröstningarna andra kantoner. förklarade kvinnornai Hon att

helt och hållet politiken Appenzell.i inumera accepteras
visserligenJag kommissionen, bättreiär är änensam men en-

kvinna alls, hon och skyndade vidare tillingen dein mångasa en av
festmiddagar, hålls samhället under den här helgen.isom

valdeMötet Bischofsberger till presidentIvo itorget om
kantonsrätten. Civilt han gymnasielärare, och domarämbetetär är
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deltid. försvararförtroendeuppdrag sköts Hanbara ivrigtett som
demokratimodellen.den appenzellska

det tradition ochfall här tackfungerar allaDet i ärattvare en-
har lära andraocksåkantonen liten. Men vi någotså jagär att atttror

från forna Jugoslavien, Tyskland ochfinns bådeländer. Det intresse
Österrike.

alla deltar kantonenskanskeviktigaste iinvånareDet är att
förditt land kan digdig vadangelägenheter. Fråga inte göra utan

John Kennedy, och detför ditt land.vad du kan Det ärgöra ensa
efter, han.folket här leverinställning sasom

olika ställenvidtog antalEfter ismårnötentorgmötet ett
finns förlokala föreningarbl.a. deDet någracentrum. somavvar

får med och väljakommuninvånarnacivilförsvaret och där sinavara
Följande söndagar skulle liknandebeslut.och vissatarepresentanter

angelägenheter,skolfrågor, kyrkligahållasmöten omomom
brandväsendet osv.

Även folkomröstningar ska hållas,reglerAppenzell har närom
möjligheten sällan eller aldrig.skilda anledningar utnyttjasmen av

förslag från vilketkommerkrävs dels det invånarna,Det äratt
ledamöterna rådet meddelsällsynt, också gåriatt storen avmen

det.

Stormöten i kommunerna

Appenzellden lantliga idyllenarbetsformerna ochgemytliga iDe
landetde otaliga kommunernaegentligenpåminde ismå änommer

ungefärförfattning ochdelstat, kanton, med Iregering. 80egenen
de högsta be-de 2942 kommunerna just stormötenärprocent av

slutande organen.
sammanslagningar.minskat liteAntalet kommuner har genom

folkbok-civilförsvar,uppdrag bl.a.sköter kantonernasDe
socialtjänst,och har för utbildning,föringen energi, vägar,ansvar

olika olikasjälvstyre mycketskatt Gradenplaner, iärmm. av
kantoner.

förmycket kommunerna. MenKantonerna sätter av ramarna
de villför själva bestämmadessa har stöd konstitutioneni att om
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ihop med andra eller får också fritt välja former förDe hur de
politiskt och administrativt. fårorganiserar sig skatter förDe ta ut

behov och därutöversina vad de vill bara saken integöra nästanegna
uttryckligen federationens eller kantonens ansvarsområde.är

kommuner de viktigasteI besluten alltsåsmå öppna mötentas
där alla röstberättigade kan delta. Direktvaldainvånare råd med folk

sköter uppdragen fritid och alltidpå sin inte någotsom representerar
politiskt genomför besluten. Administrationenparti sköts delvissen

frivilliga.av
kommuner finnsI parlament viktiga frågor dockistörre som

låta ställning folkomröstningar.måste invånarna i stadens rådIta ett
finns ofta heltidspolitiker från olika ochpartier tjänstemännen är
anställda med vanlig lön.

samhällsapparatenVarje sköter tillnivå i del själv.sig Manstor
andras ochin centralarevir, har helainstanserogärnatrampar som

landet verkar finnas.i inteett grepp
där kommuninvånarnaNågra själva samlades förmöten att

besluta fick bevista. hållsjag inte regel bara två-fyraDe i gånger
dagarna föreår. Men besök Solothurn hade det faktisktmitt iper

hållits sådana antal landsbygdskommuner, läseri jag imöten ett
lokaltidningen. sidor vimlar detPå små notiser mötena,ett par av om
vad diskuterades och beslutades, hur invandraremångasom nya man

till medborgare, hur många invånaresagt som nya som var
mötet osv.

stadenI Solothurn bor människorBern 15 500 istrax norr om
vad brukar kallas landets finaste barockstad. verkligenDen ärsom en
liten pärla, full med gamla byggnader, kyrkor och Många ärstatyer.
från århundradena då Frankrike hade ambassader landetsina i just
här, och den naturliga lika intagande:inramningen snökläddaär
berg och grönskande slättland.ett

sköter skolan,Kommunen socialtjänsten, de tekniska förvalt-
skatteuppbördningarna, har bara anställda,Men 300m.m. man

vilket innebär bland sociala verksamheter sköts andraatt annat av
med hjälp kommunalaorganisationer av pengar.

de politiska beslutenHår vidtvå gånger årettas stora stor-om
kommunförsamlingar. sker normaltDet två gångermöten, sett om
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bokslutet ochgodkännabudgeten,för bestämmaåret anta nyaatt
byggplanerlagar, reglementen, taxor, osv.

berättigade delta,finns ungefärDet 11 000 är attsompersoner
oftast kommer bara 100 personer.men

heltidsengageradeendeledande ochberättar denhärDet
ordförande vidstadspresidenten Fluri. Hanpolitikern, Kurt är

håller medregel Hantimmar.är övermötena attett omparsom
aktiva.demokrati medform Mensådet kan sig tunnte avsom en

förmiljötjänstemanomstriddgälldedet uppsägningnär av enen
skaOch dåalla fallsedan kom det iårnågot tusen manpersoner.

mycket folkdet dykasporthall brukarbyggabesluta uppatt nyom
från klubbarna.

påaktiva mötenade redanMest

engagerademed dehundratal brukardeMen ärär somvarasom
föreaktiva eller dettaOfta detockså.andra ännusätt ären massa

kommunala kommissioner.olikafolkpolitiker och suttit isom
Fluri,det här ok,tycker inteflestaDe invånarna ärär troratt som-

intresseradefolkdeltagandet.bekymradsärskilt Han äröver attvet
kommunalatycker dede kanskepolitik integissar attattmenav

alla habrukar delta villfrågorna viktiga. såMenså ävenär om
övertygadhanmöjligheten, är om.

själv har maktockså villigt hanerkänner iHan stan,storatt
skafrågor ska ochpåverka vilkaeftersom han kan intesom

lokalaockså medbehandlas. organisationer,i mångaHan sitter
bolag osv.

råd, dersida har han också Grosse Rat,Vid 30sin ärett som
fyraför tiddirektoch valts år.invånarna avstort enavpersoner som

makten vilket deverkställandekallar dem denFluri är även om
skriverallmänhet, dvs.politiker motioner,ledamöterna isomagerar

träffasdebatterar och år.De tio gångerröstar. per
förvalts ledamöternahar dessutomde sjuAv 30 ut avpersoner

förharrådets kommission. sittDe sjuingå i ansvar varatt
sakområde.
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folkomröstningEn hölls bygga handikapp-1997 attom en
anläggning. kommunalaMen folkomröstningar mycketär
ovanliga, det bara krävs bakom500 sådant krav.trots att ettnamn

Fluri, egentligen advokat, också kantonsparla-sitter iärsom
och kommer därifrån efter hetsigjust debattnärmentet ses en

ekonomisk mellan rikautjämning och fattiga kommuner.om
hela kantonen finnsI 236 och kommuner000 invånare 126

har ekonomiskavissa bekymmer andra.större änvarav
Kommunen Solothurn bara femtedel sinöverstyr en av egen

budget, regleras federala och kantonala lagar,resten genom
berättar Fluri. förKommunen ständigt pågående diskussionen
med kantonen olika ärenden,i alltsåjust ochutjämningennu om

för frågor.socialavissa Båda sakerna ska folket iansvaretom
kantonen för övrigt Flurii juni lite bekymrad1998.rösta ärom

för frågor uppsplittrat.mångaöver så Det inteäratt äransvaret
särskilt effektivt.

Fluri blev Stadpräsident folketDet1993. iär röstarsom
majoritetsval, och första hade hangången motkandidatertvå men
fick 65 stöd. fyraNära röstberättigade deltog då.procents tre av
Fyra år han kandidat och blev omvald med 95-senare var ensam

stöd. dåprocentigt Men deltog 40inte Deltagandet iens procent.
de vanliga valen brukar ligga 40-50 procent.

Fluri tillhör det frisinnade demokratiska dominerarpartiet som
området.i och deDe andra försöker regelpartierna samordnaistort

politik olikasin kalladenivåer Fraktionen.så härPartiernagenom
och andra håll får mycket blygsamt statligt stöd och politikernaett
har låga förersättningar sammanträdena. flestarätt De partier
försöker locka väljare med olika minoriteter sinaatt tagenom
listor. Alla Solothurn harpartier i tredjedelminst kvinnornumera en

de valbara platserna.
Politiker kantonsparlamentetsitter i Solothurn får ungefärisom

kr för heldagssammanträde.1 000 sänktesDet med tioett procent
för sedan och finnstvå år tjänstemannaförslag ytterligarenu
sänkningar, lokaltidningen.jag iser

kommunhusetI Solothurn jobbari KellerFritz tjänste-som
hanMen dessutom president grannkommuneni Oberdorfärman.

med 6001 invånare. berättarHan det där hålls offentligatvåatt
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50-60brukar kommabesluten Detdå deårmöten tas.storaper
leda-med elvaOberdorf har Grosse Ratgång.varje ettpersoner

Självanställda administrationen.handfull ioch baramöter egnaen
veckan sittfem-tioKeller ned itimmar värv.lägger

han.mycket billig,modell,perfekt sägerDet är en-

minoriteternaförviktigastDirektdemokrati

ochmed 60Schweiz, invånare000mitt ikommunen LuzernI
vidplaceradnatursköntflersommartid turister,ännu

träffarknutarna,gigantiska bergmed inpåochVierwaldstättersjön
SchmidAdriankommunpolitiker. viceytterligare ärjag en

40och dessutomlandetordförande De ipartieti gröna somen av
hanträffar ihonom mittråd.stadens Närvalts jag ärin i uppe

beställthar han 50 000Lido.utebadet justHankampen om
utkantenliggerbadet ispecialtidningexemplar avsomomenav
dagarden Någrafolkomröstas juni.skadet 7 senare,omstan som

och drapresskonferens igångordnaska hanklar,tidningen ärnär
och andrapartikamraterhanskampanjen. Han,slutspurten i

med krav upprustning400samlade först in 1sympatisörer namn
tilldärmedfickochkronormiljonerförbadet rättuppåt 20 enav

låtit skickaSchmid harbeslutad ochdenfolkomröstning. Nu är ut
inbjudan tillmedstrategiskatill ibrevtre-fyra stanpersonertusen

redanbidrag. harekonomiska Detoch begäran gettmöten omen
uttalatoffentligtharstadspresidentenförredenresultat,visstett

frågan.stöd isitt
ochmed40-årsåldern någraSchmid iär snaggen mansom

verkliga utnyttjadenskäggstubb,dagars är attexperten
systemet.

har baraförviktigmycket viDirektdemokratin är sexoss,-
och majoriteten.mandat rådet inte iingåri

andramedtillsammans tagit inteellerSchmid självharPå tio år
folkomröstningar,tilllettsmåningommindre såinitiativtioän som

bakomdrivandededenfrågor.kommunala Handem isju avvarav
fickungdom1980-talet. I sinslopa arménomröstningen attom

nöjdhanochförfängelsemånader ärhan isitta vapenvägransex
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med det finns vapenfri effekttjänst. Det äratt numera en av om-
hans sida visserligen förloraderöstningen och vissättsom men

ändå Stödet blev sensationellt och makthavarnavann. stort
genomförde diverse reformer.

Överallt staden finnsi den lokala direktdemokratin.spår av
Intill byggsjärnvägsstationen jättelikt kongresscentrum ochett

skylt meddelas det här har folket till. stadens andraPåen att sagt
strand byggs djupgarage med plats för bilar.250ett nytt stort

harDet medborgarna också Arnold Schmid och andraröstat om.
samlade för det bygget. fickDe omröstningattnamn stoppa en

saken förlorade alltså den kampen.om men
drev ocksåHan igenom hur trafikenomröstning ien om centrum

skulle sommardagar kangå, vissa det turistbussar där300trängas
och till halva drevEn han fram förslaggångproppa stan. annan ett

kulturcentrum folkomröstning.inrätta till blevDet inteattom ett
riktigt Arnold Schmid ville de här frågornai ändåsom men
framgångar. lade motförslagMajoriteten gick kraven tillett som

till ungefär fjärdedelar och fick flest Schmidmötes röster.tre som
förbereder också kampen för gammalt inomhusbad hanett som
tycker bör stället för ochi platsrivasrustas varsamtupp att ge

badhus med SO-metersbana simklubbarna vill ha.ett nytt som
härDen striden har bara börjat och kommer inte överatt vara

förrän harinvånarna saken.röstat om
Kommunsstyrelsen har också föreslagit det byggsatt en ny

anläggning för civilförsvaret. tycker SchmidDet och andra dyrtär
och onödigt och har därför namninsamling förstartat en att stoppa
bygget.

Gång hamnargång platser ellerjag ska blivaritsom
föremål för lokala folkomröstningar. kommunal aHischtavlaPå en
hittar anslag vadjag strandbadetomröstningen Lido gårom om ut

och det samtidigt ska ändring kommunalord-iröstasatt om en
detningen. Där också destår nationella och kantonala frågorom

ska till vid tillfälleomröstning i juni På1998.som upp samma
tavla de invandrare blivitärsamma namnen senast antagnasom

schweiziska medborgare uppräknade. kommunernaDet ärsom som
sådant och medborgarskapet alltsåavgörensamma annonseras

offentligt.
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anställd hyresgäst-framför alltförsörjerSchmid sig som
centralt,veckandag partietoch jobbar bara åtföreningen i enen
dock mycketdetträffar honomlokalpolitiken.med Närdag jag är

insändaretelefonsamtal ochOtaligaLidofrågan.grundlokalt av
läggas Denför kampanjspurtenoch taktikenska besvaras storaupp.

lovatlokaltidningen, Zeitung,har Neue LuzerneSlutdebatten att
och hansbetyder hanmed.nöjdSchmid Detordna, vilket är att

utgiften.fall slipper denallaivänner

lärakanske attkritisera,Lätt att avmermen

demokratimodellen. Detschweiziskakritisera denlätt ärDet är att
röstberättigadedeomkring 40allt bara procent somtrots av

de lägreOch defolkomröstningarna. intedeltabrukar i är sam-
också teckenfinnsHitigast.hällsklasserna Detröstar attsom

bidrarSystemetallt kampen opinionen.betyder i ommerpengarna
förlätt kanto-detdet blir Dettill varit.dessutom äratt mest som

alla förändringar.folketeller för sitt veto stoppaatt genomnerna
låta kvinnornagälldedet rösträttminstDet inte när attsyntes

fannstillfrågan det sistolika60-talet i innaninitiativDet entogs
förändring.förmajoritet en

kanbeståendedettrögheten såMen även semangynnarom
Omstriddaförhastade beslut.fattasdetfördelar någrainteattgenom

ocksåvilket dede godtas,manglas ordentligtförslag innan gör att
genomförs.välpraktiken deoch fungerarallmänt i näraccepteras

ocksåpekarhållitshar årdeUtfallen omröstningar senaresomav
ochskattehöjningartilloftaFolket harriktningar. nejolikai sagt

dyraför radikala ochutgifteroffentliga varitväxande ävenmen
miljön.förslag t.ex.om

bara skadeblirfrån lobbyister intesvårarePåtryckningar när
folkmajoritet.ocksåpolitikerledandeövertyga utan engruppen

stängdabakomolika eliterlätt förblir likaDet inte göraatt upp
dörrar.

inför folkom-kampanjernakommermycket in iAtt pengar
betydligtminskardenfara.förstås Menröstningarna är omen

fårmaximaltför mycketinför regler hur satsas.somatt man
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demokratiskmed säkerhet detDet svårt påstå är sämreär att att
ställningdå mindre hälften väljarna varje årrepresentativitet än tarav

folkettill tiotals olika sakfrågor lägger sin85 röstän procentatt av
fjärde år.parti gångett varten

framför allt de kunniga ochschweiziska modellenDen gynnar
påverka besluten. Olikaintresserade, får möjligheter att gruppersom

får inflytandeolika saker och däri visstsig ett att tagenomengagerar
flitigt. berördadriva kampanjer och Deinitiativ, rösta är mestsom av

vilketfråga har alltså till den,i inte någonsäga ärmest atten om
förorimlig demokratisk innebär slagsprincip. Den öppningäven en

egenmakt och självstyre.mer
medSchweiz speciellt det restriktivtNu såär är attattgenom

fårtillåta invandrare medlemskap, vilket integör att stora grupper
särskilda reglerna, kantonerna kammareDe irösta. som ger en egen

tvivlaparlamentet och makt, också kani övrigtäven gör attstor man
kan det frågorfolkviljan alltid slår igenom. I teorin i vissaatt

för hela skaräcka med dettio invånarna nejsäger attatt procent av
stoppas.

reformeras.verkar också tycka behöver DeMånga att systemet
folkomröstningar hargamla kraven för ska ha tillinvånarnanär rätt

väl lätthöjts då befolkningen det har blivitinte Detväxt. gör att att
väljarna orkartill stånd, vilketomröstningar gjort inteatt ta

frågorställning allai poppar upp.som
folk får röstsedlar teckenskickaAtt in sina är ett attnumera

därförtill vallokalerna ofta och detmånga såtröttnat attatt
krävdes förändring. oroande tendens namnin-En är ävenatten
samlingar ske vilket dem kan läggabörjat post,per gynnar som

brevporto.ut stora summor
folkomröstningar den politiskaReglerna och övrigaom

hanteringen frågor mycket krångliga. kanSchweiz Deti är sesav
paragrafryttarna.demokratisk nackdel barasom som gynnaren

behöver kunna författning förandra sidan sinMen å inteman
ställning sakfrågor. information ärendenaDeniatt ta om som

myndigheterna skickar inför verkar allmäntomröstningarnaut
folkuppskattade. också udden kritikenDet säger atttar somav

oftastförstår dagens komplicerade politik och det krävsinte att
specialkunskaper för kunna ställning. Direktören närings-att ta
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livsorganisationen Zürich, intervjuade, troddei jag tvärtom attsom
folk förstår komplexa frågor och mycket väl kanEUäven t.ex.som
bedöma vad de betyder för dem personligen.

Arbetet det schweiziska parlamentet kanske behöver förändras,i
kantonernas kammare, ständerrådet, får släppa ifrån liteså sigatt

makt till det nationella rådet.representativamer
ständiga samlingsregeringen aldrig kan naturligtvisDen avgårsom

ifrågasättasockså demokratiska grunder. andra sidanMen å står
förden centralt det schweiziska samförståndet. betonarnågot Mani

samarbete och kompromisser konflikt och partiprofilering.änmer
de överenskommelsernaTron helagår igenomgemensamma

samhällsapparaten. Alla får med och alla får igenom någotvara av
krav besluten. här ständigt pågående samtalet självasina i Det är

grundbulten i systemet.
skulle kunna leda till sövande tråkig politik där allaDet ären
konflikter under och aldrig kontro-någotvänner, mattansopas

versiellt beslut fattas. den levande kommer helaMen oppositionen
från folket.tiden kan fälla förslag deoch kan tillDe varje initiativta

frågor kommer dagordningen. tillsammans medDetatt nya en
frihet för politikerna ställning först höra medrätt stor att ta utan att

debatten vital och oförutsägbar.partitoppen, gör

svagare lokal demokrati

för den lokala demokratin tycks däremot liteFormerna mer
diskutabla. bara till fyraAtt någon invånarna två gångerprocent av

samlas fattaroch de viktigaste kommunala beslutenår sigär terper
väl modellen lätt fördet de blyga, mindreDen inte insattagörtunt.
och de med arbete och kunna påverka.är upptagna annat attsom

alltförOch det heltidspolitikerna makt. kan detDessutomstorger
otillfredsställande offentligt andra hurtvingas visaattanses man

röstar.
Samtidigt fungerar de kan ökaöppna mötena som samvaro som

känslan lokal gemenskap. Alla har också hela tiden möjlighetenav
dit, den flitigt.inte utnyttjas såävenatt om
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braårtiondena kommit medunder deharKvinnorna rättsenaste
röstande. Andelen kvinnorvalda ochpolitiken, bådei somsom

landet,församlingarnaolika politiskakraftigt de ivarierar i runt om
femtedel, medan barade dryg sjuparlamenteti utgör en avenmen

kvinna.regeringeni är
Även delta de,lockasungdomarna parti-utanattatt genom

finns chanssakfrågor detolikabindningar, kan sig i attsomengagera
invandrare dockfolkomröstningar De 17 ärnära procentenom.

schweiziskaförrän de blivitintegrerade. fårsärskilt De inteinte rösta
kanmedborgare, vilket år.mångata

Ändå landet meddjupt splittradeimponerande det härdetär att
fungerar bra.dagreligion ocholikheter språk, kultur, såii annat

löstdirektdemokrati hardet inslagetMaktdelningen och stora uppav
skulleblandfinns de EUDetmotsättningarna. att annatsom menar

deltagandededet gällerha mycket lära Schweiz när attatt av
folket medbra ochsamarbeta sig.attstaterna att

demfolkomröstningaroroliga för ideligaPolitiker görär attsom
förtroendevalda behövsöverflödiga kan lugnt.maktlösa och Desova

de fårtillfåtthög grad Meninvånarnai sägaäven när att om.mer
medförslag. räckerförjobba hårdare Det intesinaigenom attatt

medellerkongressbeslutfölja och någrapartiprogram göra upp
ocksånämnder. gällerinför utskott ochkollegor Detimöten att

självständigt.folkdjupet och tänkalyssna iutenoga
internationelleffektivitet ochbeslut, anpassningsnabbaKraven

formen demokrati.här omständliga Mentryck densätter av
fattas kanbakom de beslutallmän uppslutningstabilitet och som

tempoförlusten.väga upp
präglaskommunalkantonal ochSamarbetet mellan federal, nivå

kanske kanvilketfinns samladlite makten Bern,irätt varaattav av
uppifrånsidan krävs detibland. andra någonproblem inteMen åett
olika olikaFörhållanden tillåtslandet.total enhetlighet iöver vara

kantoner.
skamänniskorväl självändamål in-mångaDet ingetär att vara

till beslutendetpolitik, bara detresserade sig åtägnar attsersomav
för mindreblir bra möjligt alla. Att 50så ån procent avsom

kanval och folkomröstningarschweizarna brukar delta i ettvara
nöjda.tecken de passiva äratt
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Å andra sidan verkar det politiska livet där mindre levandeinte
Sverige. Tvärtom det ständigt offentligai diskussionerpågårän om

aktuella saker, och det finns överallt driver frågorgrupper som
samla och till kampanjer.attgenom namn pengar nya

här aktiviteterna drar flerDe också människor debattenin i om
sakfrågorna. Folk blir motiverade själva ställning eftersomatt tamer
beslutet ska fattas dem, bara proffspolitikerinteäven av av en
kongress eller parlament långt bort.i ett

mindre skriverierDet taktik parlamentet, mindre huriär om om
ligger till och politikernaspartierna i opinionen personligaom

egenskaper. deMen intervjuade konstaterade:jag Det ärsom en av
lättare för folk bedöma sakfråga änatt en en person.

finns Her frågor den här formenDet demokrati ställersom av
Blir det ständigt de kortsiktigasin och populära förslagenintespets.

bekostnad det långsiktigtvinner nödvändiga detGer intesom av
för köramajoriteten detminoriteten Gynnarrätt överstor atten

framför allt medelklassensinte Underklassen brukarintressen delta
folkomröstningar, och skillnaderna jämförtminst i med andra

vid vanliga val.är större ängrupper
kan hända talarDet den schweiziskamångaatt argument emot

Åmodellen. andra sidan får folket själva konsekvenserna deta om
tokigt. Deltagandet alla tänkaröstar igenomuppmuntrar att noga

frågorna och helhetsansvar.ta ett
skäl öka folkligaEtt det inflytandet politikenöver ärannat att att

den allmänna utbildningsnivån har höjts ofantligt under senare
årtionden, och politikerna längre elit alltidinte någonäratt vetsom
bäst.

Idag de ekonomiska krafter mycket makttagitutmanas av som
från dem och vill ha mindre politikerstyre. Samtidigt blirännusom
det allt hävda dagens politiskasvårare det bästäratt att systern som
fångar idéer och behov, bäst tillvaratar allaupp nya gruppers

och lättast medborgarnaintressen vid behov kan byta sinagör att ut
makthavare.

Under besök Schweiz hördemitt barai jag positivanästan
omdömen Kritiken gällde det blivit för mångasystemet.om mest att
omröstningar.
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för oftareIntresset vända direkt till folketsig frågor skanäratt
ökar helai Europa. och halvtFör sedan hadeavgöras denårett ett

ansedda engelska tidskriften Economist entusiastisktett stort,
folkomröstningar. tyskaDen tidningen tyckteDie Zeitreportage om

nyligen det hög tid folket ökat förtroende politiken.är överatt att ge
Mycket den riktningeni också olika länder.gång iär

harI Sverige partierna Folk kan samla inmest stretat emot. namn
och begära kommunerna,omröstningar fullmäktigei har ingenmen
skyldighet genomföra dem haroch regel ocksåi Pånej.att sagt
riksplanet har det också funnits politiskt motståndett mot
folkomröstningar därför sällsynta. de förekommerNär deär ärsom
också alltid initiativ och riksdag villregering ha hjälpav attsom
själva fatta det slutgiltiga beslutet.

Problemen med demokratiskavårt har diskuterats isystem
årtionden. förslagen deMen statligai utredningarmånga harsom

har blivitgjorts ganska måttfulla. tillDet beslutats harsist ocksåsom
blivit marginella förändringar. har behållitPartiernamest greppet.
SchweizI måste, politikerna fall fråga folket,i vissasett,som
dessutom har kanDessutom individer ochvetorätt.som grupper

själva aktualisera frågor och, de får stöd allmänheten, ocksåom av
fram folkomröstningar,tvinga beslutande.ärsom

Kanske det till sådana här litemåste djärvare för flerattgrepp
svenskar ska lockas politiken och de valdasig i skaatt engagera
komma lite folket.närmare

Sverige och andra ländermånga naturligtvis förinteär mogna
den schweiziska modellen idag. har framDen under speciellaväxt
förutsättningar och under lång tid. kan kanskeMen alla falli
ställa från valforskarenmaningen Sören Holmberg, hansiupp
bilaga till Folkomröstningsutredningen: Släpp folkomröst-
ningsdebatten loss.

Författarpresentation

JerkertBjörn journalist och har tidigare bland arbetatär 19 årannat
Dagens Nyheter. bevakade hanDär framför allt kommun-reportersom
och landstingsfrågor. harHan skrivit böcker, maktlösaDenäven t.ex.
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