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Förord

studie hur riksdagen ochI behandlatregeringen moraliskaen av
frågor från femtiotalet och framåt drar forskaren den här slut-
satsen:

Resultatet därför samhallet egentligenaldrig kan fullföljaar att
idén den varderingsfria lagstiftningen. under avmorali-Avenom
seringsperioder förutsätter besluten, de beslutandeoavsett om
sjalva det värdenså, ochvissa prioriteras. Tesenattser normer om
moralens, eller etikens, död lika felaktig eller lika lattär attsnarare
missuppfatta de politiska ideologiernas död. Under-tesensom om
sökningen belagger såväl moraluppfattningarnaattsnarare som
ideologierna vitala materialet, politikernai alltidintear även om

medvetna detta. Bexell, Svensk moralpolitik. Lund:G.är om
Lund University Press 1995, 151s.

Författaren till följande debattinlägg vill också påkalla uppmärk-
samhet kring etiken. vilkapreciserar värden för-Han enligtsom
fattarens demokratimening helt beroende denären av men som
också stånd ödelägga.i Utifrån bestämd ideologiskär över-att en
tygelse vill han för demokratin, goda avsikter, kanattvarna trots
överskrida till andra livsområden där andra värden råder.gränserna

måttlighet demokratin,Utan blir hans slutsatser.stannar en av
För rikt diskussionsunderlagsåatt sammantaget ett som

möjligt arbetei sitt Demokratiutredningen det här sättetger
möjligheter för debattörer från skilda politiska miljöer sinatt ge

den svenska folkstyrelsens utveckling. Ledamöterna detisyn tar
här sammanhanget ställninginte till författarens uppfattningar.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Utredningen fol/estyrethar skrivits för SverigeiDenna uppsats om
för belysa2000-talet vilken har tillkallatsinför SB 1997:01 att

införmöjligheterfolkstyrets förutsättningar, problem och nästa
forskningsekel. innehåller inteUppsatsen ärutan ett samman-ny

Vetenskapliga och populäraförfattarens slutsatserdrag inågraav av
formuleringar dessa artiklarartiklar de Vissa iåren.15senaste som

ordagrant.hållbara harbedömts återanväntssom





HANS L ZETTERBERG

Totalsamhället1.

för demokratinProblemen

kodifierades grundlagar.1970-taletssvenska demokratin iDen
konstitutionell juridik dominerade de olikaStatskunskap och

offentliga ledde till den konstitutionen.utredningarna som nya
Utredningarna handlade statsmakten. Folkrörelserna, sågssomom

fick dock utredning.den svenska demokratins vagga, en egensom
folkstyretUtredningannorlunda iinte årsHur 1997är om

inför 2000-talet återkommerDir.Sverige 1997:101. Här natur-
grundlagsfästa här dominerasligtvis de politiska processerna, men

politiskadem. inteinte Vissa utrettstexterna processer somav
blicktidigare finns med, lobbying och korruption. Ent.ex.

från utredningenoch planerade publikationerlistan utkomnaav
hem-andra höremellertidvisar uppsjö ämnentyper av somen av

Författarnasamhällssfärer statsmaktens.också andrai än tarma
finansmarknad, företag, konsum-problem globalisering,medupp
arbetarkultur, tidningsläsning,konst, kulturinstitutioner,tion,

medvälfärd, skola, folkbildning, civilsamhälle,hälsa, religion, IT
skrift demokrati ochdenna bidra tillSjälv skall jag i ämnetmera.

antagandetenligtetik. Demokratiutredningen arbetar som synes
finns totalsamhället kan demokratinsallt iatt pro-ses somsom

föreställning 1900-taletsblem. vanlig detiDet är senareen
marinaden föreställningar ochdel den svenskaSverige, aven av

värderingar vilken alla blivit indränkta.i
användas till lösningar total-demokratin skallOm att ge

först total-samhällets problem det bäst utreda hurolika är att
demokratin och till utredasamhället sedan hur sistut,ut, serser

upplägg-kan bidra med lösningar.och hur demokratin Sånär är
förstaningen de denna avsnittavsnitten i Dettauppsats.treav

och etikens plats det.handla totalsamhället iskall om
redovisa skeptiskRedan vill emellertid jagjag är motattnu

finns totalsamhället demo-grundtanken alla problem i äratt som
för allademokratin skall lösningenproblem.kratins ståNär av

bara dess politiska problemtotalsamhällets problem, dvs. inte utan
religiösa, ochvetenskapliga, konstnärliga,dess ekonomiska,också

förlorar bådemoraliska problem, det risk demokratin iär att
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och legitimitet.mening kan komma framståDen miss-att som en
lyckad styrelseform för mycket.övergapatsom

förtill detta totalsamhället och denSå avsnitt: etiskaämnet
sfärens plats det.i

Primärgrupper

skapasprimärgrupperna den mänskligaI naturen.

förkunnade tidigSå amerikansk sociolog, Charles Hootonen
Cooley boken Sociali1909 Organization. Primärgrupperna deär

gemenskaper, till exempel familjensmå och hushållet, grannarna,
vänkretsen, först plan "primära" i biologiska liv.vårt Iärsom
dem lever ansikte ansikte förbund med varandra.i Dessamot

nödvändigtvis särskilt demokratiska.inte Mångaär ärgrupper
patriarkaliska, matriarkaliska. formnågra dessaOavsettär ger
barndomens innerliga gemenskaper bara födaninte ocksåutanoss
språket, de lär hantera definierar verklig-våra aggressioner,oss
heten, förstade föreställningarna ochrätt orätt,ger oss om
utvecklar nycklar till kreativa lekar.vårt Primär-samvete, ger oss

kort till det föddes,integör när näm-sagt,grupperna, oss var
ligen människor. verksamheter kan baraDessa medgruppers
svårighet delegeras till opersonliga instanser ellerstatensom
marknaden.

Guds bud kantio Cooleys hypotes detI ärett av attman ana
fader,unikt med moder och/något eller de andra nyckelfigurerna i

den lilla värld vilkeni den förMan måsteväxer värnaupp. om
du länge leva och dig välmå må gå" 5 Mos Om5:16.att att

klarat uppgiftenprimärgrupperna inte barnen språket, läraattav ge
dem hantera och definierasina verklighetenaggressioner,att att

realistiskt blir vad händer dem problem-sättett som senare mer
fyllt. Alltför kan handikappmånga värstingens deti vuxna
gemenskapslivet. trosvisshet för deDetta konservativa,är men
också vishet för kännare människor och deras samhällen,av oav-

färg.politisk har underDet 1900-talet blivit psykologisktsett
allmängods barndomens betydelse för utformningenatt tro av
vuxenlivet. familjen, och barndomsvärldensFörst när grannarna
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samhällsmedlemmarna kanfungerar för de nyblivna man,vuxna
också derasmedför flertalet, räknadetåtminstone attstora senare

skallföreningslivoch arbetsliv ochfritids, skola,liv dagis, i
fungera problem.störreutan

roll iupptäckten primärgruppernaspraktiken blevI sam-av
amerikanska revolutionernasfranska ochkorrigering tillhället en

samhällslivetfödda deltamänniskor iföreställning alla är attatt
föds olikatillfungerande primärgrupperlika villkor. Om utan

harciviliserade medborgaretillgrader värstingar änsnarareav
samhällslivet.deltagandeutgångspunkter för ijämlikainte senare

kompenserasskillnader kanalla sådanatveksamtDet är senareom
åldrarna.i

Etableringenförutom de primära.finns många småDet grupper
fråndvs.frånuppbrott primårgrupper,innebär ettsom vuxen

från barndomensmotsvarigheter ochfamiljen desseller umgänges-
arbets-främst skolkamraterna,krets, till små gängen,gruppernya

parbildningen. Allaoch denklubbkamraterna,kamraterna, egna
"den lilla världen",kan kallasdessa, liksom primårgrupperna, men

bliförst plan lärade primärgruppernaär att oss sam-som
hällsmedlemmar.

alladilemmafrån liggeruppbrottet primärgruppernaI ett som
stöd vill intehalösa: vill primärgruppernasVimåste gärna men

utveckling tillinskränkaoch Ettskall hämma Vårde vuxna.att
förlika viktigt tonåringenfrånlyckat uppbrott primärgrupperna är

framgångs-Medför barnet.fungerande primärgrupper är ettsom
ivuxenlivet. intefötterna stadigtkommer Då,rikt uppbrott men

med-tillkommerförr, anspråk denkan rösträttgöra som
borgare demokrati.i en

Är primärgruppentypiskafortfarande denfamiljen

enförälderfamiljer vanligare,blivit mindre,Familjerna har tre-
vadharovanligare. tagitgenerationsfamiljer Kommuner över av

ochdelar barnomsorgfamiljefunktioner,tidigare t.ex. avsom var
för födan,för produktionen,äldrevård. Företag restaurangersvarar

11
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och datorn för leken, skolan för utbildningen. familjenFungerartv
dagi förprimärgrupp de flestasom

intervjuundersökning fickI svenskar flyttat hemi-1994en som
från frågan: Bodde båda dina föräldrar kvar hemma flytta-dunär
de hemifrån eller hade dem avlidit eller flyttat frånnågon erav

jämförelse denEn äldsta ochi generationenyngstaav svaren
belyser förändring grundmönstretvisar ligger fast.atten men

för halvsekel sedan flyttadeNär hemifrån boddeettman van-
ligen båda föräldrarna kvar föräldrahemmet;i dem82% av som nu

berättar detår övriga hade55-64 så. Deär 18% inteatt var som
regel skilsmässohemvuxit i hem där den förälderniutanupp ene
avlidit fyraEndast13%. denna äldre generation sägerprocent av

föräldrarna hadenågon lämnat hemmet de självainnanatt av
flyttade hemifrån.

Även för 1990-talets det vanligaste16 år24 är mönst-unga -
båda föräldrarna bodde73ret representerat procent attav- -

hemma de själva flyttade hemifrån. det baraNunär är procentsex
hade förälder dött deinnan själva lämnade hemmet.som en som

femte dennaMen i21% generation någonsägervar attyngre av
föräldrarna flyttathade hemifrån innan de själva gjorde det.

drabbades barn föräldersFörr många död, drabbas änav en nu
fler barn förälders frivilliga uppbrott från hemmet. detIav en

fallet kan emellertid hålla kontakt intesenare man trots att man
Ävenbor tillsammans. föräldrars uppbrott från hemmetom

skilsmässa ökat, har fyra ungdomar 1990-talet integenom tre av
upplevt varken föräldrars skilsmässa eller dödsfall flyttatinnan de
hemifrån. Föreställningen familjen tidi upplösts och slutatvåratt

fungera förprimärgrupp barn och ungdom gäller såledesatt som
förinte majoriteten ungdomar Busch Zetterberg 16-17.1996 s.

Olika villkor i lilla och världenstora

förraVid sekelskiftet kom upptäckten den lilla världenatt
Gemeinscbafir följde andra sociologiska lagar den världenän stora
Gesellschaft .Vad gäller för Gemeinschaft gäller förintesom
Gesellschaft, sade den tyske sociologen Ferdinand Tönnies 1887.

12
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hembygden,familjen, släkten, vänkretsen,världenlillaDen är
odifferentie-homogen,lilla världennaturliga nätverken.de Den är

Samarbete,den lilla världen.delrad. Primärgrupperna är en av
lillabehövs för denägodelarlojalitet, solidaritet, attgemensamma

fungera.världen skall
företagen,förvaltningarna, institutionerna,världenDen ärstora

marknads-ochpolitiska demokratinmedierna.marknaderna, Den
världenvärlden.delar den Denekonomin ärär storastoraav

förtro-differentierad. Konkurrens utnämningar,heterogen, om
världenför denbehövsmarknadsandelarendeposter eller störreatt

olikavärldenden separationfungera. Likaså kräverskall stora en av
offentliga ochbåde privata.det gälleräganderätter;

sekelskiftetsförravanliga hosdetta slagTankegångar varav
denmotbevisats. Försökenoch har aldrigsociologer att storage

tycks dömdaden lilla världenkaraktärvärlden attsomsamma
total-försöken moderntocksågällermisslyckas. Det göraatt ett

liknar hemmetsdetfolkbem med betoningsamhälle till ett som
folkhemmet och dess väl-byråkratiserasgemenskap. Antingen

också kommersialiserasmyndigheter, ellerfärdsinstitutioner och
folkhemmets ödesvenskaochdet IKEA-möbler Detannat.av

och kommersialiseras.byråkratiserasblev det bådeatt
heltvärldar".med olikahär bokstavligen DetVi ärrör oss

exempel,kan tillolika dem.för enskilda beterimligt sig i Manatt
socialistvärlden och iliberal den lillaiårs1968 vänster,som Vara

denhöger, konservativ i1990-taletsden ieller mångastora, som
liberal denlilla världen och i stora.

livsområdenDen världensstora

antalmycketkan byggamed legobitarbarn mångaEtt stortett
legobitar synnerligenantaletolika legolandskap ärtypertrots att av

slagende olikaSamhällets byggstenar många,begränsat. är avmen
få.byggstenar är

13
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De mönsterbi/dande variablerna

skall söka samhällets byggstenarNär klokt letaigörman attman
bland sådant människor bättre djuren, nämligenär änsom an-
vändning symboler, framför allt språk, och användningav av av
verktyg. med andra 0rd kommunikativtDet handlandei och iär
teknik finner sortimentskatalogen för samhällets bygg-som man

de s.k. mönsterbildande variablerna.stenar,
Katalogen förutomvisar fysiska handlingar ochvåra verk-våra

kommunikativt handlande samhälls-ärtyg typersex av som
konstruktionens vanligaste legobitar. finns för det förstaHär tre
olika språkliga uttryck, nämligen värderande,ärutsagor som

ärföres/erivande, och beskrivande. Viärutsagor som utsagor som
värderar östersjölaxen till högt föreskriverpris, dent.ex. ett att
skall säljas datummärkt, och beskriver den fylldsom av rom,
fångad deninnan leker.

det andra, kan de värderande, föreskrivandeFör och beskrivan-
de samhällets symbolmiljö, ha huvudsak-sinutgörutsagorna, som

referensliga antingen i människans yttrevärld eller människansi
inrevärld. jag banta,Om och därmedJag måstesäger: attmenar

kommerjag bättre andrasi förankradminögon, äratt utse utsaga
i yttrevärlden. jag: banta", därmedMen och"Jag måstesäger menar

kommerjag bättre och bättre hälsa,må minäratt att utsaga
förankrad inrevärld.i min

Yttrevärldsutsagor exe/entiva. kartlägger, och ställer,Deär styr
och utvärderar omvärld. dominerarvår västerländskDe i natur-
vetenskap och krav förklaringari och förutsägelser.utmynnar
Inrevärldsutsagor dominerar humaniora ochexpressiva. De iär

tolkning förståelse.i och kan här tala bådaViutmynnar om
söka dualism ellernågontyperna utsagor utan attav uppamma

prioritering mellan dem. det också vardagslivetSå iär när mogna
människor använder språket. kanVi sålunda tala exekutivt om
östersjölaxen fenomen debiteras hushållskassan,ettsom som
räcker till och skalltvå klockan Eller kan tala19.avätaspersoner,

laxen expressiv måltid solnedgångeni tillsammans medom som en
goda föruttryck svårformulerade känslor, tankar ochVänner ett-
livssammanhang.

14
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mönsterbildandeden världensindelningar gjortDe är stora
definierar fysiska handlingar.variabler. också våra AttDe många av

fysisk aktivitet. Speletspela fotboll, till exempel, enbartinteär en
jämförthur bra laginnehåller värderande visar ärutsagor ettsom

dvs.räkna mål. också regler,med Det ärattett annat genom
form spelareverklighet i visstföreskrivande iDet ärutsagor. en av

plan storlek, bestämtantal, boll diameter, vissviss ettaven av en
dvs. beskrivandeavstånd mellan målstolparna, utsagor.

bygg-förfäder har med detta begränsade sortimentVåra av
militär-samhällstyper. harutvecklat de skilda Vi settstenar mest

fogdevälden, aristokratier,diktaturer, prästvälden, domarvälden,
organisationsvälden,kungadömen, republiker,plutokratier,

skönhetsälskande,krigiska, fredliga,demokratier. har blivitDet
ordningsälskandekunskapsälskande ellerpenningälskande,
välfärdsstater. Allthaft riken och isamhällen. harVi mergrymma

eller komplicerade kombinationer.mindre

livsområden världenSex I den stora

variabler hardifferentieringen mönsterbildandespråkliga iDen
samhället. Komplicera-eller får parallell differentieringeni aven

fulloheller tillskall diskutera och intede jag inteprocesser som-
fun-mönsterbildande variablernautforskat bygger dehar av sex-

Lebensordnungen enligtlivsområdensfärer samhället,damentala i
samhällsvetarenfrån Weber, den lysande tysketerminologin Max

får livsområden förvärldenvid början. densekelsvårt I stora
och konst.vetenskap, religion, etiknäringsliv, statskonst,

Tablå 1
ochnäringslivsambanden räcker detantydaFör sägaatt attatt

värderingsutsagor, priserihop med exekutivaekonomi hänger t.ex.
inställt sökaekonomiska livsområdetoch kostnader. Det är att

och kon-olika till rikedomoch rikedom. finnsbevara Det vägar
affärssedinnefattarför affärslivet. modern tidstoffkurrens Iär

standardiserade vinstbokförda äganderätter ochbyten måttav
sfärfrihet söker denna närings-och inomkapital. Den äreget man
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frihet, etablera vill och handla allasig med slagsrätten att var man
och tjänster.varor

Statskonstens livsområde hör med exekutiva före-samman
skrifter lagar och bestämmelser. bredi meningDennat.ex.
politiska sfär inställd söka ordning. Ordnung sein.är att muss

finnsdet alltid alternativa ordningMen versioner och kon-av
flikterna mellan dem stoff för det politiska livet. Statskonstensär
seder innefattar förspelregler rättsväsende, byråkrati, diplomati
och krigskonst för de styrdas samtycke till nyord-samt system
ningen. århundrade har spelreglerna kristalliserats ochI vårt
ganska allmänt demokratins spelregler. Med demaccepterats som
har kommit stärkta för medborgerlig frihet.garantier

Vetandets livsområde hör med exekutivasamman
beskrivningar, fakta och generaliseringar. Vetenskapen ärt.ex.
inställd söka finns alltidsanning. gamla ochDetatt nya ver-

och konflikternasioner sanning mellan dem stoff för detärav
intellektuella livet. Akademisk sed innefattar spelregler för veten-
skaplig metod och publicerad lärdom. Akademisk frihet livs-är
luften denna sfär.inom

religiösa livsområdet hörDet med männi-utsagorsamman om
skans värde och livets och byggermening, expressivayttersta
värderingar. inställt söka heligt dvs.Det avskiltnågotär att

mening tillvaron och värde livet.åt Härett ytterstasom ger
finns olika djupt allvarliga. Religionsfrihetansatser, attgaranterar
olika religiösa kanyttringarna leva sida vid sida.

etiska livsområdet har föreskrifterDet pliktexpressiva t.ex. om
och barmhärtighet. kan olika utvecklade hosDe olika männi-vara
skor och för de frittskall uttryck följa detmåste rättenatt att

central del verksamheteni dennaEn isamvetet garanteras.egna
sfär gäller antal återkommande problem finns allaiett som sam-
hällen och tid brukar kallas välfärdsfrågor:i skallvår Hursom ta
hand barnen de klararinnan sig själva skall handHurom ta om
de äldre längre kan klarainte själva Och hursig skallsom ta
hand de sjuka och handikappade kan arbeta ellerinte göraom som

förnormalt bästai sina etiskaår Detärannat som en vuxen
livsområdet inställt söka humanitära och andra dygder.är att
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konstnärliga livsområdetDet har visioner och versioner ärsom
målandeexpressiva, eller gestaltande. söker skön-genuinKonsten

het. finns olika uppfattningar och metoder.Här Konstnärlig praxis
innebär utveckling olika smakriktningar. Konstnärlig friheten av

fritt välja olika former och innehåll.rätten attger

Tablå Livsområdenas värden och friheter

Livsområde Värde Typ frihetav

Statskonst Ordning Medborgerlig frihet
Näringsliv Rikedom Näringsfrihet

Vetenskap Kunskap Akademisk frihet

Religion Helighet Trosfrihet
Etik Dygd Samvetsfrihet

Konst Skönhet Konstnärlig frihet

och de olika livsområdena skapasIvar en av sex som synes en
väsentlig produkt, nämligen rikedom näringslivet,i ordning deti
politiska kunskap i vetenskapen, helighet religionen,isystemet,
dygd etiken skönheti och konsten.i med andra ordHär är en
sammanställning det väsentliga skapa och leva förgår iattav som

mänskligt samhälle.ett
Samhällsbygget kan från här har mänsklig-utgåtryggt att

hetens värden. faktisktpositiva bättre medDet rikedomär än
fattigdom, bättre med ordning kaos, bättre med kunskapän än
okunnighet, bättre med helighet världslighet, bättre med dygdän

odygd, bättre med skönhet fulhet. finns dessa fallDet i ingenän än
förgrund föreställningen alla värden godtyckliga; värdenihi-äratt

fårlism det denna nivå tänkande.svårt av
finns inbyggdDet mellanmotsättning de olika livsområde-en

Sökandet efter världslig rikedom och makt kan hämma sökan-na.
efterdet andlig helgelse och djupa konstnärliga upplevelser. Sökan-
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konflikt medkommer lättefter politisk ordning i sin idet tur
rikedom.ordning skaparmarknadens spontana som

konstruktions-grundläggandemänskliga samhälletsDet
förfinna optimal balans mellan institutionernaproblem är att en

lättdygd och skönhet.kunskap, helighet, Detordning, rikedom, är
rikedoms-destabil ordningsamhällen medskapa stryperatt som

ordningkrafterna, eller skapaproducerande går tvärsatt somen
folkethåller idygd, eller ordningmed rättrådighetens somen

utvecklarsamhällenlätt skapaokunnighet. Det är storatt som
politi-fulhet. kan haoch Vitill orättvisorrikedom, prisetmen av

filosofer kungar,prästvälden,kervälden, plutokratier, systemsom
bekostnadsamhällssfärs verksamhetalla premierar avensom

andras.
garanteradhar heltdemokratinkan inteTyvärr säga att en

livsområden.mellaninbyggda Dessden motsättningenlösning
metodlivsområden ochallafördel denligger i röst attatt enger

begränsningolikafredligt och diskutera prioriteringar. Enöppet
tillpolitiska lösningar,rekommenderarden ohämmatligger i att

alltför problemlagstiftning och beskattning, iexempel som
harlivsområde.utanför Förvissostatskonstensväsentligt ligger

väsentligt haralltdemokratiska lösningar. iproblempolitiska Men
kunskapsproblem harekonomiska lösningar,affärslivets problem

religiösa lösningar,andliga problem harlösningar,vetenskapliga
har estetiska lösningar,problemoch skönlitteraturenskonstens

bidrademokratinIbland kanmoralfrågor har etiska lösningar.och
utanför poli-denkommerlösningar,till dessa så snart manmen

de väsentliga delarnasfären demokratin sällantiska avger
lösningen.

samhälleliberalaVästeuropasFramväxten av

behöverdemmycket ochLivsområden kan bli ingetautonoma av
fårlivsområde.underordna Dånödvändigtvis sig något ettannat

"det liberalakallarallsidi samhälle, det mångaöppet sam-som
produktprekär skapelse,hället. VästeuropasDet är spe-avenen
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historiaciella vilken dei olika livsområdena har diffe-successivt
frånrentierats varandra och fått sina speciella former frihet.av

olika livsområdenaDe och deras olika värden har måttett av
oförenlighet i gammalgrekisk mytologi representeradessom av
olika gudar eller gudinnor alltidinte gamlaI Romsom var sams.
blev statskonsten konst, Viktigare religion, filosofi,suverän änen
konst, etik och näringsliv. romerskaDet imperiet, byggdesom
statsmaktens kontroll livsområden,övriga kristendomensav antog
monoteistiska religion enligt formeln kejsare, gud."en För-en
valtning, polisprocedurer, domstolar, allt blev ordentligt genom-
arbetat. förStaten medborgarna, deras bröd och derastog ansvar
underhållning. Välorganiserade garanterade den romerskaarméer
freden.

Öst-Romriket splittradesMen i i ochtvå, iöst väst:ett ett
överlevde i föllår sönder. frankiskaVäst-Rom Dettusen men
kungadömet förstadet484-814 långi rad försökvar en att
återuppväcka det romerska imperiet i Västeuropa. Karl den Store
kallade själv kungsig och teckenpräst, ett att en gemensam
auktoritet Öst-skulle Det lösning gällde istyra. var samma som
Rom.

Påven Gregorius befästeVII 1021-1085 under högmedeltiden
romerska kyrkans auktoritet och ledarskap i KyrkanVästeuropa.
ville alla andra livsområden. Ekonomi,gärna vetenskap,överstyra
konst och etik skulle underordnade kyrkan, helst borde ocksåvara
statskonsten det. hans programförklaringI läser vi: Påven ärvara
den ende fot furstar kyssa.måste motståndare, kejsarHansvars
Henrik ville han självIV, skulle ha biskopar.rätten utnämnaatt att

Välkänd episod kampenI i mellan kyrka och Henriken stat tvangs
vandra barfota till förGregorius i Canossa bannlysningatt en
upphävd. mellan kyrkaKampen och slutade oavgjort,stat ett oer-
hört viktigt faktum i utveckling.Västeuropas fickVi egenrådigatvå
livsområden: det världsliga och det andliga. väl etableratHar man
sådan egenrådighet kan följa.mer
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livsområdendzfferentierarsinaVästeuropaFigur

BN500
Ranearmarna

3343-565g

.ragg

Jani

wwwrityunizzse"Theinternet/eur: Origin",EuropeanKalla: City-universitetets

balanse-FlorensVenedig ochmedeltida städer Genua,någraI som
företrädareoch näringslivetsoch religionensrade statskonstens

bokföringskonstenfick hegemoni.dem Urvarandra ingenså att av
frånskiltbelöningssystemnäringslivetutvecklade statensett eget

bok-till godaenkeltknöts heltHedersbetygelsernakyrkans.och
kyrkan ellerskulleslut. vissteMan äras statenutan attsomvem

förloradefickNäringslivet autonomi. Snartbestämde det. staten
tillbehövde,konstnärernakonsten;ocksåkyrkanoch greppet om

kyrkomålare.ellerhovmålarevarkenexempel, vara
kalkylerpolitiskahurvisadeMachiavelli 1469-1527 görman

unikt ochöverväganden.moraliska Detblanda in varutan att
frånskiltstatskonsten någotkrävandeintellektuellt att somse

tid.för iför tid, våridé mångachockerande sinetiken, ävenen
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från religionen långfrigörelseVetenskapens process.var en
idéer solenefter dödfick sinaKopernikus sin 1543 änsnarareom

bannlysta kyrkan.mittpunktvärldsalltets Brunojorden avsom
fängelsevistelseefterfick bestiga kättarbålet sjuårig1548-1600 en

fysikern ochskull.filosofiska idéersför Densina matema-store
frånavståndkyrkanpressadestikern Galilei 1564-1642 att taav

med tidenförlorade dockvittnesbörd. Kyrkansina instruments
vetenskapen.kampen mot

västeuropeiskaför modernaklara detkonturernaDärmed är
flerfunktions-monolitiskoch praktik.samhället, både i teori En

allsidigtdifferentierats tillhardomineradstruktur ettstatenav
medlivsområden, ochspecialiseradeformsamhälle i ettvartsexav

friheter, speciellaspeciella variantersinabelöningssystem, sinasitt
ärorikakonsoliderades densamhälle irationalitet. Detta nyaav

och konstitutio-ekonomiskaEngland Vilken denirevolutionen i
stadfästes.nella liberalismen

organiska solidaritetenDen

be-deisolerad alla påverkar DelivsområdeInget är varann.en
Emile Durkheimfranske sociologenockså varandra.höver Den
de har med be-sammanhållningdenbetecknade1893 typ av

arbets-organisk solidaritet.solidarité Detorganique, är engreppet
olika hållsamhälletolika områdenfördelning vilken ii växer

varandra.ändå beroendehela tiden är avmen
ekonomin,firmalivsområde inomkonkret delVarje ett enav -

religionen, institutkyrkamyndighet inominom ettstaten, enen
från livsom-andrainnehåller elementvetenskapeninom smärre-

fungerarsamhälletdem.fungera väl iråden och kan inte Ingetutan
regle-politikensdel ekonominsriktigt bra utan att pengar,av

välsignelsereligionensvetenskapens kunskap,etikens bud,ringar,
inslag.och konstnärliga

eko-behov beskattaalltidverksamhet harPolitisk ett attt.ex.
och beställerkunskapverksamhet. Politiker behövernomisk ut-

medverka.och vetenskapsmän kansakkunniga Nu-redningar där
akademiskmyckenhetaffärsverksamhet ocksåbehöver avenmera
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kunskap. köper kunskapFöretagen Vilken servicesom annan
eller helst. kontorDe sina och marknadsföringsinvara som ger
konstnärlig utformning. pådrivande utbildningspolitikenDe är

alla skattebetalare skallså med och betala deras behovatt vara av
välutbildade medarbetare. Ibland beroendena flera led: Akade-går i
misk grundforskning kan till exempel finansieras poli-attgenom
tiker skattemedel från ekonomin anslag till ochuniversitetav ger
forskningsråd.

LivsområdenasFigur organiska solidaritet

Källa: Ci internet/eur:"The-universitetets Euro Ori in", wwwxi uniuseenn g

Med den organiska solidaritetens begrepp har den grund
behöver denna skrift föri undersöka relationer mellannågraatt
etikens och den demokratiska statskonstens livsområden.
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Iivsområde i dagEtikens

samhällssyn.allsidigleder till ISystematiken i Vårt resonemang en
fundamen-förlängning liggerhandlandetskommunikativadet sex

väl arbetat sigeller mindre.varkentala livsområden, När manmer
världendenaldrighärledningdennaigenom storaatttror man mer

de ekono-detpolitik.eller bara Visstbara ekonomi är ärär attsant
modernadominerande imiska och de politiska ärsystemen sam-

roll.icke obetydlig expressivavetenskap har Dehällen. Men en
för närvarandehar inteetik och konstreligion,institutionerna --

tyderfinns Och mycketde där.framträdande roller. Menså att
total-får allt idagarbåde etik och konst i våra större utrymme

samhället.
etiskasjälvständiga institutioner.tid skapas mångavårI nya

etiskaforskningsinrättningar,vid sjukhus ochkommittéerEtiska
före-ombudsmän vidmarknader, etiskafinansiellavakthundar vid

finns ochallt dettaför olika yrkenetiska koderoch medier,tag -
utbilda etiker.har börjatUniversitetenär väg.mer

lika välcivilisationhävda etikenkan dock iinte vårMan äratt
affärslivreligion,vetenskap,självständig konst,utvecklad och som

huvudsakligenfinnslivsområdet alltjämtetiskaoch statskonst. Det
rämärken. Kyrkornastatsmaktensreligionens ochinom gör

specifi-Statsmaktensamlivets etik.nyckeln tillanspråk hapå att
förkovraskolpliktentill exempelolika plikter, värn-att oss,cerar

skatte-bistålandet, vittnesplikten rättvisan,plikten försvara attatt
dessa områdenkostnader.tillplikten bidra Påatt gemensamma

stöderoch etikens budmoral: lagarsammanfaller och Statensrätt
varandra.

detkanVälfärdssamhällets institutioner sägas representera
ekonomisktkan dethar etiska institutioner. Visstbästa varaav

friska de kan igen.sjuka blihjälpalönsamt så göra nyttaatt attatt
de kroniskthandekonomiska skälfinnsdetMen att tarent om

senil-eller dedeformerade småbarnen,handikappade, desjuka, de
ekonomiska. Visstetiska skäl,det intedementa äldre. Vi gör avav

socialförsäkringarordnafördelaktigtpolitisktdetkan att somvara
populäradeteller ålderdom;utfaller föräldraskap, sjukdomvid är
medfolklager. småbarn in-från bredabeslut Menröstersom ger
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kapaciterande hjärnskador eller senildementa äldre deltar all-inte i
Åtgärdernaval. för dem har etisk motiveringmänna änen snarare

politisk. Människovärdet etisk klenod varken harären en som
marknadspris eller kan politiska kalkyler.ingå i

En förenkling: Det treeniga samhället

Under och 80-talen diskuterade och skrev1970- i Sverigeman som
hela samhället bestod statsmakten och näringslivet och justom av

ochinget samhällskunskapen bestod Statskunskap ochmera, av
ekonomi. Möjligen med massmedierna betydelse-tog man som en
full del samhället. den lilla frivilligaAtt världen, de sammanslut-av

ochningarna, de mindre samhällssfärerna konst, etikreligion,som
och vetenskap också hörde till totalsamhället hade praktiskt taget
sjunkit bortom tankehorisonten deni allmänna debatten.

detta läge börjadeI använda begreppetnågra "det civilaav oss
samhället" sammanfattande för allt intetermsom en statsom var
eller marknad. Det internationellt gångbart begrepp. Iblandär ett
används i Sverige gemenskaperna eller "frivilligsektorn" att
beteckna sak. gemenskaperna förväxlas lättMen med densamma

sektorn för"gemensamma 0rd frivillig-ochär ett staten,som
sektorn missvisande eftersom marknaden också bestårär av
frivilliga transaktioner. Civilsamhället menade likavi, viktigtvar,

statsmakt och näringsliv, och det anknöt till folkrörelsernassom
skede svensk historia.i civilsamhälle hade fram-Ett gjortträngt

Östeuropa;gångsrik revolt kommunistdiktaturerna be-imot
hade därför särskilt skimmer. började bådeDet ingå igreppet ett

och högerns utopier.vänsterns
Civilsamhälle" också användbart vetenskapligt begrepp,är ett

komma ihåg detmåste täcker olika fenomen medmen attman
olika karaktär, till exempel alla den lilla världens små grupperingar
och nätverk också den världensnågra livsområden,storamen av
nämligen vetenskap, konst, religion och etik.

Statsmakt, affärsliv och civilsamhälle har olika och ibland mot-
stridiga sammanfattning från ZetterbergEn i1994normer.
Platons och Jacobs efterföljdJane denna skiss:1992 ger
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CIVILSAMHÄLLET

tillvarongudomligaskönhet oc/a detmoral, iUtveckla sanning,
undansällskaplig, dra dig inteVar

för de dinaTa ansvar
Älska dig självdina närmaste som

utveckla andradig själv,Utveckla
föräldrarHedra dina

inteLjug
Stjäl inte

Döda inte

STATSKONSTEN

ordningSkapa
effektivtmaktmedelAnvänd

Upprätthåll disciplin
Respektera beslutsordningen

andras lojalitetlojal, utvecklaVar
affärerinteGör

informationselektiv medVar
frikostighet för målAnvänd nåatt

ochNjut ståtpompaav
hederdin ochHåll rätt

modVisa

NÄRINGSLIVET

Skapa rikedom

frivilliga fördelaktiga avslutGör
Konkurrera

kontraktRespektera
VåldsmedelAnvänd aldrig

med främlingarSamarbeta
initiativrik och företagsamVar

och uppfinningarSök nyheter
effektiv produktioniInvestera

flitigVar
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Olikheterna mellan dessa civilsam-många. Iärtre normsystem
hället skall ljuga och dräpa,inte i skall docktjänstman statensmen
soldaten kunna lura och döda fiende. föreliggersin Här motsätt-

likaningar, välkända olösliga, alltid plågat känsligasom som unga
differentierademänniskor i samhällen.

lysande uttryck konflikten mellanEtt civilsamhällets ochav
moraliska syndrom finns Sofokles dramai Antigones.statens

Oidipus dotter lyderAntigone civilsamhällets bud och vill singe
stupade upproriske broder Polyneikes värdig begravning. Denen
härskande följer statskonstens budKreon radera all frånäraatt

fiender och vill kasta hans lik till hundarna. Konflikten ärstatens
olöslig; tragedin inbyggd det differentieradei samhällets struk-är
tur.

och civilsamhälleParterna konflikt,i be-ärstat parternamen
höver också varandra. den inbyggdaTrots mellanmotsättningen
civilsamhälle och det givet civilsamhället fungerar dåligtärstat att

upprätthåller fredinte och ordning. kanMenstatenom staten
heller fungera effektivtinte den saknar förtro-civilsamhälletsom
ende och stöd. Hela statskonstens livsområde behöver för-det
troende för medmänniskor bara vitalt civilsamhälle kanettsom
skapa. Putnam 1993.

har länge självklart det förDet varit ogörligtäratt staten att
byta den civila lydnadens förbud för lögn, stöld och dråp mot
polis- och fogdevälde. finnspoliserSå inte polisstater.många iens

insikt också fram detEn ogörligt civilsam-växer är ersättaatt att
hällets bud för de medsina statsmaktens åtagan-att taom ansvar
den. välfärdsfunktionärer finnsSå maximalistiskamånga inte iens
välfärdsstater.

Liknande konflikt och ömsesidigt beroende gällermönster av
för och näringsliv. Motsättningarna mellanparterna stat stats-
konstens och affärslivets sedliga regler har oöverkomliga inslag.
Myndigheter skall inte konkurrera. kan möjligen sinMan rätt
prövad högre domstol, konkurrerandeinte domstol.av en men av

skall affärer,Statstjänstemän inte inte de sökerOmgöra ta mutor.
tjäna med hjälp statsmaktens våldsmedel blirpengar staten ettav
rövarband.
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med oväld tilloch ämbetsmän kan däremotPolitiker attse
marknader skallaffärer konkurrera.andra kan och Förgöra att

föroch rättsregler hurlagstiftning äganderättfungera behövs om
förtroendebehöver dessutom dettolkas. Affärslivetkontrakt skall

skapa.vitalt civilsamhälle kanmedmänniskorför ettsom
frivilliga avslut,Affärsföretag andra sidan skall enbartå göra

fysiskt våld ellertvångsmedel. Absolutsjälva använda inteinte
ligger ha monopol.heller det ivapenmakt, inte tvång attsommen

affärer gangsterliga,våldsmetoderföretag medEtt gör är ensom
maffia. monopol exploatering, precisprivatEtt är ettsomen

statligt monopol.

från marknad: vä/färdsmodeI/erFlykt gemenskaper och tre

samhälleförenklade bildenkan den treenigttillämpaVi ettavnu
laddadevälfärdens område, de etiskt institutionerna imest

modernt samhälle.ett
frånflykt både detnordiska välfärdsstaten speciell i sinDen är

behöverkrav och marknadernas krav. Sverigecivila samhällets I
familj, släkt,det civila samhälletvärldens gemenskaperden lilla i -

för deställaarbetskamrater inte småvänner, uppgrannar, -
offentliga kan derasför sjuka, skadade eller gamla. ibarnen, de Det

ochför sjuka, handikappadeställe sköta och vård barn,omsorg
och sådana dede starkas rättigheter,åldringar. Sådana ärär svagas

ochvälfärdsstaten. råder generellnordiskarättigheter deni Här
solidarisk välfärd.

flyocksåvälfärdsmodellen kan medborgarnaden nordiskaI
för enskildes väl-mindre roll denmarknaderna. spelar detfrån Här

egenförvärvade köpkraft Olikaeller hennesfärd hur hans är.stor
jämlikhet inkomst skall råda,bidrag hushållskassan.kompletterar i

Marknadskrafter upplevseller del hellrerättvisa säger.som en
"Marknadskraft Välfärdsslakt",ofta fiender välfärden.till ärsom

det.heter
drastiskadockAndra välfärdsstater inte sätttar av-samma

välfärden.medverkanfrån civilsamhällets och marknadens istånd
omfattande denvalfdrdsstaten mindreanglosaxiskaDen änär nor-
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diska och roll både välgörenhet och köpta tjänster.åtstörreger en
synnerhet har försäkringsbolagen finansie-i nyckelrollUSA iI en

sjukvård och äldrevård vid sidan federala försäk-ring denav av
ringen.

kontinentala válfárdssystemen definieradlagen väl-De iger en
färdsroll till kyrkor, fackföreningar, lokala välfärdsorganisationer
och yrkesföreningars kassor, vilka kan räkna statsstödmed stora
för välfärdsuppgifter.sina Skillnaderna mellan Norden och konti-

statsmakternas kostnader för välfärd, mycketsmå iärnenten men
offentligtandelen anställda välfärdens hari i institutioner. Vistor

offentligt anställda äldre-barn- ochtvå gånger så många iá tre
skola och sjukvård kontinentens nationer.omsorg, som

har praktiskt hela befolkningen, allaHos majoriteten itagetoss
blivit indränkta den svenska väl-partier, marinaden, dvs. allså i att

färd finns offentlig den betraktas självklar ochi regi, att som
har förvandlat förnaturgiven. Vi medborgarnas etiska väl-ansvar

färden till skattebetalningsansvar. Skattesmitning har blivitett
frånmed den lidande vid ochsmita vägkanten,synonymt att

skattebetalning har blivit med den barmhärtigesynonymt att vara
skattemoralismsamariten. oplanerad konsekvensVår vårär en av

välfärdsstat.typ av
naturlag demokratiska valDet inte ivårtär utan egeten

välfärdsinstitutionerNorden finns statsmakternas hägn.inomatt
dock långsiktiga för deDet min europeiska samhällenaär prognos

de etiska förstainstitutionerna hand de-i institutioneratt tarsom
för barn, sjuka och äldre kommer frigöras frånatt statenansvar -

ungefär samfunden, näringslivet, konsten och vetenskapensom
frigjortredan från ochsig blivit egenrådiga livsområden.staten

Statsmakternas roll dessa liv bliri institutionersautonoma att
underlätta, inte att styra.
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moraliskademokratin och dessOm2.
förutsättningar

vinnermajoritetenmagiska regeln:Den

ochotvetydigland måstestyrmekanismen iDen ett varayttersta
detotydlig blirskallförregelnlättfattlig. ärOm styrasomvem

bör hastyrmekanismenosäkerhet landet.och i Denkris yttersta
alltiddenifrågasätts några.makt.magisk Annarsslags aven

monark, däraväldsta barnkungensblirmonarkierI utropet:ny
diskus-finnasfick inte någonkonungendöd, leve Detkungen är

verkligendetsäkerheltOfta villesaken.sion attvaramanom
lagstiftadeEnglandmonark.blev Ikungabarn manett nysomvar

högförräderi hadetochmed tillägg 181417951351 att enatt var
med kron-ellerdrottningenförbindelse medutomäktenskaplig

hustru.prinsens
regel majoritetenlättfattligaotvetydiga ochDemokratins är att

fårdu.vinner Dethar dubestämmer; 50 rösternaöver procent av
demo-Majoritetsregelnsaken.diskussionfinnas ärnågoninte om

förståhärskare har svårtjordensmagi. mångakratins Men attattav
halvvuxnaelleranalfabeter byarnaikvinnligahuckelprydda

fråndemborthaskallstädernastudenter iskägglösa rätt rösta
makten.

infört demokrati.sedanlevde kvarKungamaktens magi även
Ifortfarande Majestys Navy,det HerStorbritannienI är etc.

beslutdemokratinsvilkenordninglänge ihadeSverige ut-en
demokratiskttill de högaskrivelserochKungl.fördes Majzt,av
1970-taletKungl.ställdes till Majzt. Förststyrandevalda av-

hade då sinFolkstyretKungl. Majzt.medskaffades erövratmagin
magi.egen

landsvalettronföljdsregeln ibättreMajoritetsregeln änär ettav
allmäntflertalet iledning. Ett ettaccepteratsspontant avstyre som
schackhållasflertalet idär måstelättareval änutövaär ett styreatt
kännermilitärer. Historienfogdar ochpoliser,statspropaganda,av

valdaicke-ärftliga konungarmellanformer,bekant många t.ex.som
kardinaler.valdaelleraristokratin, påvar avav

detkunde peka1800-taletförespråkareDemokratins attut
och odug-uppenbart dummadeluppvisadekungadömetärftliga en
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liga kungar. också demokratinMen kan leda till hemska härskare.
Weimarrepubliken röstade fram Adolf Hitler. magiskaDen
majoritetsregeln nödvändigtvisinte bra eller rationella beslut;ger
den lovar bara beslut flertalet de röstande kansom av acceptera.

Den segrande proteströrelsen

historiskt fenomenSom demokrati proteströrelse deär en mot
härskande klasserna kräver medborgarna själva och ingasom att
andra skall de härskande klasserna; regeringarna skallvara vara
medborgarnas tjänare, derasinte herrar.

Eftersom härskande klasser tycks fram länderiVäxa ävennya
med demokratisk konstitution demokratins aldrigtar protester
slut.

den svenska historienI har kungamakten med herre-ersatts
makt, och herremakten med folkmakt. Demokratin infördes utan

problemen folkmaktenmed blev särskilt väl genomlysta.att
Demokratins anhängare debatten ändå. kunde med lätthetDevann
uppvisa, de regler, vilka vissa eller fickatt genom personer grupper

speciell maktställning, godtyckliga. Kungadömets före-en var
språkare kunde med påpekandet erkänt odugliga ochtystas att
stupida monarker Georg i England och LudvigIV iXVIsom
Frankrike bevisade hur vettlöst det tilldela makten iattvar sam-
hället till kungaarvinge. Privilegiernas förespråkare kundeen av-
visas med liknande Varför skulle adelsmän, därförargument. att
deras förfäder upptagits riddarhuset,i ha makt bönder,större än
köpmän och fabrikörer med lika förmögenhet och likartadstor
bildning Varför skulle arbetare frånavstå deåret innanrösträtt
hade kronors inkomst800 ansvarsfulla och röstbe-men anses
rättigade de nådde detta streck Varför skulle kvinnor saknanär

hade Alla inskränkningarrösträtt demokratinnär rösträtt imän
kunde lätt stämplas tricks bevara makten hos de privilegi-attsom
erade och motsägelser den rådandei valordningen.som

Herbert Tingstens slutsats1945 giltig: demokratiska"Denär
linjen har debatteni framståttmindre ideologi änsom en som en
kritik ideologier och traditioner. till vida harSå detta inneburitav
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införas dess problemdemokratien kunnatsvaghet, utan attsomen
begrundats och diskuterats.

genomdemokratisk konstitution ifick1970-talet SverigePå en
folket". erkännsfrån ingenoffentlig maktvilken "all Härutgår

församlingarnade valdaför folkmakten vadbegränsning änannan
grundlagsfästa utvidgningdennahellersjälva vill ålägga sig. Inte av

principiella debatter. sigföregicks ansågdemokratin Ingenstoraav
för hindrafrågan vadbehövaallvar måste göras attom somresa

till frihet, egendom,folkmakten beröva minoriteter rättenatt
ochleva enligttrygghet, görarätten mot-eget samvetesamt att

förtryck.stånd mot
frukt dess framgång.självklarhet tidDemokratins i vår är en av

Sydafrika harsydstater, Sydamerika, Sydeuropa,Amerikanska
hardemokratiska gemenskapen.den Detsedan inlemmats i1950

Östeuropa framgångsrikaoch flera iockså Tyskland,östra stater
Östern. odemokratiskt,Världens land, Kina,Fjärran största är

haftland, Indien, har generationervärldens i tvånäst störstamen
fungerande demokrati.en

baratill demokrati,har inteAlla regimer övergåtttyper av
tillkungavalden. Bland de ländergamla övergåttEuropas som

obegränsat personligafinns snltanistiska dvs.demokrati styren,
finns med totali-länderledarskap i Nicaragua.Somozas Härsom

och byråkrati-diktaturer med ideologiskalltså missiontära styren,
Stalinsgodtyckliga Sovjetunionen.kan isåer som nog somvara

auktoritäraländer medOch till demokratin har också övergått
förutsägbara byrådiktaturer med huvudsakstyrelseskick, dvs. i

segrandetidsDemokratinkratier i Spanien. vårFrancos ärsom
statsform, olikartade alternativ. Givetvisde äröver mestsegrare

olika länderna,ordningen tydliga deden gamla ispåren menav
Överallt.demokratins språk talas

klassenfolket den härskande ikan någoninteMan ärsäga att
hardemokratisk teknikdemokratierna.gamla ellerde Ennyaav

Över 1990-taletvärldens länderemellertid införts. 100 ärav
val med kon-allmännaden de hardemokratiska meningeni att

förtillräckliga medborgerliga rättigheterkurrerande ocbpartier att
fri opinionsbildning.föregås någorlundaskall kunnavalen av
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Tre sätt driva demokrati i praktikenatt

Medborgarna kunna informera och frammåste sig diskutera sig till
de vill ha ändring vid makten. demokrati skall valenIom en en

därför med yttrande- och mötesfrihet och demonstra-äga rum
tionsrätt. Alla skall ha i valen. skallOmröstningenrösträttvuxna

hemlig. Och majoritetens skall utslagsgivande. Iröstvara vara en
demokrati lämnar de styrande regeringsmakten de förloratnär ett
val. långt alla demokratinsSå eniga teknik.år om

enigheten demokratin slut vidMen punkten ingentarom att
skall folkets vilja mandatperiod börjar.närmotregera en ny
Sedan olikagår i riktningar.resonemangen

första och äldstaDen tankelinjen demokratii måstesäger att en
också genomföraregeringarna väljarmajoritetens önskemål. De

högröstade vill genomförandet skall ske bums företräderattsom
gallupdemokrati och populism. sofistikerad VersionEn mera av
tanken demokratin verkställare folkviljan låter här:såsom av
Samhället förändras och moderniseras. klasser, be-Då uppstår nya
hov och intressegrupper. politiskt aktiva dessaDe inom grupper
utvecklar politiska krav. förenar sig demokratisktDe i partier. De
valda förverkligarpolitikerna dessa aktivisters idéer, t.ex. genom
nyordningar, bidrag eller favörer lagstiftningen.i

procedur förverkligaDenna folkviljan demokratisk politikiatt
har den svenska erfarenheten. socialdemokratiskEngenomsyrat
partiledare skall härförareinte ordförandeutanvara en en som
"lyssnar rörelsen". har förslagOm s-regering skall deen egna
"förankras rörelsensi de genomförs.grupperingar innan Många
samhällsvetare har dennaövergivit demokratins arbetssätt.syn

Carlsson också frågangjorde detNär Ingvar i medlemsan-om
sökan till och gjorde frågaEG detGöran Persson i maxtaxaom
dagis uppstod svårigheter. Partiaktivisterna kände inte sittigen

det hette eftervalsanalyserna.parti isom
andra tankelinje demokratins funktionssätt härstammarEn om

från ekonomen Josef Schumpeter Demokratin kon-1942. är en
kurrens mellan eliter och väljarkåren fungerar dennajury isom
kamp. eliternas idéer blirDet politikens huvudsakligaär som
innehåll, föreställninginte juryns. Denna demokratin passadeom
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Ärbra in i politiska retorikvår i 1900-talets mellersta decennier.
affärselitendet med facket medSAF, centralorganisationerna LO,

eller bondekorporationenTCO, med skall ockuperaLRF som
statsmakten kunde mycket väl frågaSå valrörelserna.iman

tredje tankelinjenDen har utvecklats flera samtida historiker,av
och sociologer. Boktiteln the BackBringing State Instatsvetare

Rueschemeyer, SkocpolEvans, forskningsin1985. Itematanger
finner de den utslagsgivande eliten allt politikerna självaäratt trots
och statstjänarna. bemanningen förvaltningenStaten, i och rekry-

chefer,teringen påverkar politiken något För-änav annat.mer
ändringar politikeni skulle alltså bero mindre hur folkviljan
skiftar eller hur eliterna utvecklar tänkande, ochsitt hurmer
statsmakten själv utvecklas och påverkar ochpartiapparaterna de
offentliganställdas situation. Bland politiker och offentliganställda
finns det konkreta politiska nyskapandet. Demokratin kan, åt-
minstone till nöds, fallet, kräverså äracceptera att attmen
resultatet denna kreativitet underställs väljarna allmännai val.av

oftaDet massmedierna har folkets rollövertagitsägs att att
formulera önskemål innehållet demokratins beslut. flestai Deom
politiska förslag kommer fram mediernai uppfunnainteärsom av
journalister i intervjuer med upphovsmännen och artik-iutan syns

debattörer frånlar de ochorganisationerna myndigheter-av stora
form vilken populäraDen i medier kan formulera politik tillna. -

exempel debattprogram, intervjuer, ledare och debattartiklar kan-
inte riksdagen.i Lagstiftningen kräver andra för-röstaman om

beredelser och andra, juridiskt gångbara formuleringar.mer
kan hända medDet mediernas politiska förslag deärsom att

blir föremål för resolutioner ochpartiernas kongressermöten
och med tiden kommer tillin i motionerna riksdagen. Därmed har
medierna den politiska beskrivs förstadenmatat process som av
tankelinjen. Eller, förslagmediernas blir föremål för organisa-att

vidare utredningar och blirtioners del den politiskaav processen
denenligt andra tankelinjen. har också hänt politiskaDet idéeratt

från medierna har blivit föremål för myndigheters och departe-
snabbutredningar och därmed kommit detiments egna

politiska beslutsfattandet enligt den tredje tankelinjen.
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förvisso fått enstaka idéerEfterkrigsregeringarna hari Sverige
Särskiltflera från och LOfrån och idéer LO, SAF LRF.gräsrötter

frånkommerfått de och idéernahar gehör. Men många stora egna
utredningarkraftfulla generaldirektörer,analyser, experter,egna
beslutsfattan-det demokratiskaeller kommissioner. Det mesta av

eliterfrån väljarkåren ellerbeställningardet kan beskrivasinte som
det statsmakternasnärståendeoch dem organisationer, är egna

initiativ.
rela-ord dessfunktionssätt.långt demokratins någraSå Nu om

till etiken.tion

dubbelmoralövervinnaVi och dom: att

skildadvs.mänsklighetens historia,vanligasteDubbelmoral det iär
för ocholika reglerför ochin-grupp ut-grupp,normsystem

följer vanligenhandlingarTransaktioner ochdom. inom en grupp
gemenskapenstill föreställningar denregler knutna egnaom

ochoch ritualer,och skyldigheter, respekträttigheter gåvor
dessaandra gällertransaktioner med integengåvor. I grupper

talafår längreskyldigheterna mindre, iregler. Här är attman
till medde utomstående, hugganedsättande luramotparten,om

handla stickoch andra iockerränta,rövarpriser, stävsättta ut
för transaktionergäller inommed de regler gruppen.som

haMotståndaren skalldubbelmoralen.Demokratin bryter med
skallrättigheterna. Fiendenandra demokratiskaoch alla derösträtt

skall habosatt häryttrandefrihet. Främlingen sigha sammasom
demokratin kandu bott här länge.rättigheter Inom mansomsom

och skämtaolikheter,de annorlunda, acceptera prata omacceptera
lika värda.olika slags människordem, allaacceptera som

får firavill sindemokratiskt liv hör deTill civiliserat såatt som
Patricks dagMagnifikt firar irländare ihjärtans lust.olikhet St.av

legendarisk.homosexuellas paradYork. i FransiscoSanDeNew är
fira etniskaskattemedel tillbörDärmed inte utgåär attsagt att

Kanada vill Natio-eller sexuella minoriteter. Förentaettsom vara
hartill invandrargrupper.skattestöd Deti miniatyr stortgernerna

etniska ochklyftor etniska stridigheter.skapat politiska och Det
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firandetsexuella -liksom det religiösa bäst denipassar nog-
sektorn.privata

underSverige 1900-talets andra hälftNär blev betydandeett
invandrarland förstutbröt slags tystnad etniska skillnader. Ien om
den jämlikhetens jorden fickSverige ville ingastamort som vara
sådana olikheter tillerkännas betydelse; det skulle skolan, folk-
rörelser och medier till. upptäckte löserMen ingasnart attse
problem be svenskarna hålla etniska skill-att attgenom tyst om
nader. finnsdag barainte jämlikhetI också individualism detiutan
svenska Värderingsklimatet. Därmed borde kunna acceptera en
ökande uppskattning också etnisk individualitet.av

enhetsmoralSträvan märks flera livsområden.i Imot en upp-
frånbrottet dubbelmoralen demokratin sak medgör gemensam

kristendomen och kapitalismen.
Alla de religionerna har kritiserat dubbelmoralen. Förstora att

alla folk till lärjungarKristi apostlarna medmåstegöra göra upp
sin tids dubbelmoral gjorde åtskillnad mellan utvalt folkettsom
och andra icke-utvalda folk. sadePetrus har Gudi Cesarea: Mig
lärt icke hålla människa för ohelig ellernågon Paulusoren".att
drev framgångsrikt lärans internationalisering: icke jude"Här är
eller grek, här icke träl eller fri, här icke eller kvinna, allaär är man

i Kristus Problemen medI dubbelmoralen harJesus".ären ett
emellertid kommit tillbaka det folkvisar sig inte alla blirnär att
Kristi lärjungar.

Under dubbelmoralen ekonomin handeli är över gruppens
episodisk och präglad och lurendrejeri.misstrogränser I värstaav

fall blir affärerna vikingaraider med våld och utpressning isom
marknadsföringen, fredlig reklaminte förtjänster.om varornas
Transaktioner sådanti blir förstagångsköp, åter-ett system mest

blirköp regel.inte intresserad enstakaMan är göraattmer av en
storslam långsiktigt regelbundet flödeän sättaatt ettupp av varor
och vilkettjänster i upprepadvarje transaktion innebär litenen

relativt säker kanvinst ackumuleras till för-stormen som en
mögenhet. och krediter kan tillhandahållasLån inte rutinmässigt

stabila villkor; de stället de andrasi bekostnad.egna gynnas
ekonomiska dubbelmoralen leverDen kvar tids kompis-i Vår

kapitalism och dess husbankers kreditgivning. den dagVi i iser
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ochhovkapitalfurstar och derasdussintaletrövarmoralen bland
olikaSuhartosIndonesien släktenMoskva. den ihejdukar Vi ii ser

kapitalistkretsarolikaskalaföretag. den ijapansVi i massivser
debokföringen;"fuskar bankerna medhusbanker.och deras Här

"förolämpa"förnedra själva ochsigintevågar Öppetöppet
ellerbokföra kräva lånenoffentligt och inmedkompisarna att

världenskonkurs. gällerlåntagaren någrai Det störstasätta av
gradfråga.enhetsmoral verkarMarknadsekonominsbanker. vara en

punkterfleraenhetsmoral olika länderDemokratins i är
avgörande punkten.gradfråga, den Denockså intemenen

förmån för enhets-försvunnit tillhar heltgraderade rösträtten
medborgare,principen: röst.en en

jämlikhetde Tocqqvil/es tes om

samhällstänkare,franskTocqueville, konservativAlexis de en
amerikanskaskrift denberömdlanserade i 1835-40 om ungaen

den nordameri-politiska jämlikhetendemokratin den itesen att
livs-fram jämlikhet allapraktiken drevkanska republiken i

områden.
färgaOrganisationsform förvissokanlivsområdesvisstEtt av

Nordamerikademokratinlivsområden. iandrasig Sant är att
jämlikhetmedförde stimulerande iannorstädesliksom um-en

förlängningdemokratinskonkurrens.gängesformer och allmän I
och alla kon-för de duktigayrkeskarriärer öppnadeslåg allaatt
föröppnades democh bostadsområdensumtionsmönster som

bakgrund.etniskklassbakgrund, börd,deras kön,hade råd, oavsett
förmågautbildning och kompetens, iskillnader inkomst,i iMen

harreligiös och etiskoch uppskatta konst, virtuositetskapa iatt
existerande demokratier.Nordamerika liksom allalevt kvar ii

fullaomfatta demokratinskanErfarenheten alltsåsäger att
livsom-jämlikhet råder andrajämlikhet vid valurnorna utan att

förlorar sältasinNäringsliv, vetenskap, konst interåden. etcetera
politiskademokrati.politiskallmän nivellering Deni engenom

klassklyftorna består.fungeraocksådemokratin visar sig trots att
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har missledandeBåde högerns och sigagitation visatvänsterns
denna punkt.

Värderingsklimat och demokrati

finns värderingar och strukturer samhälletiDet många ärsom
förblivit förutsättningar.äldre demokratin och dessän tystasom

diskutera har etiskt innehåll.Låt någraoss som

Värdefasthet

värdefasthet och dramatiserarmänniskorVissa prioriterar sina
instrumentalism och kompromissarvärderingar. Andra prioriterar

värdefasthetvärderingar. Distinktionen mellan och instru-sina
skildementalism drogs Weber tidigt 1900-tal. HanMaxav en

baserad värdefasthet,"wertrational" handling dvs. rationalitet
frittfrån handling dvs. rationalitet baserad"zweckrational"en

valda mål och medel Weber 12-13.1956, s
Värdefasthet värde-kallas idealism tyckersom man omom-

omfattaroch dogmatism håller med värde-ringen inteom man -
beredd kompromissa värde-ringar inte Detär attsom man om.

rationella handlandet ideal med vilka kan dagtinga.intestyrs av
familjen,kan räknas samvetsfrågor lojalitet med denHit som egna

solidaritet med de medkännande med de sjuka, bevarandetsvaga,
planet för kommande politiken och religio-generationer.vår Iav

värdefast ofta fundamenta-kallas utvecklad inställningnen en
lism".

Arbetet offentlig förvaltning kräver eller kompromis-i inga
fastaföljer instruktioner och schema.sina sitt Annat ärser: man

falldet till exempel handeln, där ivanligai sigmåsteman anpassa
konkurrenter och alla hantverkarentill utnyttja öppningar. Men

hansavkall kvalitet, det betydervägrar göra även attsom om
produkter får hävda konkurrensen, blir vardags-sig isvårt att ett
exempel värderationalitet. den nyblivna modernEtt ärannat

finns arbetslivet känner hon absoluti måsteatt stannasom men
hos barn länge de tredje exempel denhemma sina så små. Ett ärär
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inkallad och undervapentjänst ingasamvetsömme vägrarsom som
omständigheter vill jobb civil-rustningsindustrininomta ett som

andra söker jobb arbetsmarknaden kanFörperson. som en
värdefast inställning innebära de kärnkraftverkutesluter jobb iatt
eller slakterier.

Pragmatism

Instrumentalism kan kallas tyckerpragmatismsom om man om-
värderingen eller omfattarhåller medopportunism inteom man -
värderingar förkan och kompromissa medexperimenterasom

optimalt resultat; det kan förhandlingargälla praktiskaatt ett
och kalkyler affärslivet eller politiken och tekniska lös-i många
ningar.

praktiska resultat, obundna övervägandenHär styrs av av
medel och frånmål. exempel arbetslivet den anställdeEtt är som
betraktar jobb enbart försörjasitt medel sig. Hanett attsom
lägger lika mycket eller litet jobb han beräknar skalli sittner som

förräcka hans ekonomiska behov. han vill haOmmötaatt en
bättre standard och får bättre bud byter han jobb och kanskeett
yrke. flyttar från hemort han får bättre jobbsinHan gärna om

Och placerar sparkapitalgivetvis han alltidnågon sittannanstans.
där det avkastning.störstger

moderna från parlamenten till de kapitalis-De institutionerna
företagentiska instrumentella, målrationella institutioner. Vårär

tids islamska reaktion kapitalismens påminnelseintrång är en
kontrasten mellan det värderationella och det målrationella.om

pragmatiska inslaget samhället det endalängeDet i ansågs vara
moderna. Under de årtiondena har lärt kompro-attsenare oss
misslös miljö-, freds- och djurvänlighet också kan modernavara
Värderingar.
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Principer/k och ansvarsetik

denmoraliskavärderationalitet iHandlingar ärstyrs me-som av
vad dessaföljer eller moralbudde kallelseningen oavsettatt en

värdefastas etik.gällerprincipeti/e. deleder till. DenHär är
moraliskainstrumentell rationalitetHandlingar ärstyrssom av

för deras kon-utför dem kandeden meningeni taatt ansvarsom
etik.ansvarsetik. pragmatikernassekvenser. gäller DenHär är

dialog mellan dessa etiska skolor mångatvåEn genomsyrar
Oftastoch samtal tid. vinneroffentliga diskussioner iprivata vår

förmenade Weber, han skrev dettaansvarsetiken, nästannär om
skulle beklagaPersonligen tyckte hanhundra sedan. inteår att man

han, skulleprincipetik, menadedetta. samhälle helt baseratEtt
bli olidligt.

under andrapolitiska rörelserFlera de vuxit sig storasomav
freds- djurväns-ochhälften 1900-talet, miljö-, kvinno-t.ex.av , Webersvärderationella och håller principetiken.rörelserna är

frågorkring deförstå hurdistinktion hjälper att resonemangenoss
kärn-förbi den offentliga debattenaktualiserat varandra. Igår om

kärn-instrumentell rationalitetkraft anhängareansåg attt.ex. av
resoneradekraft bland energikällor. ibara Demånga prag-var en

finna och ekono-matiska hur kunde den rätta mesttermer: man
anhängare värde-miska kombinationen energiresurser. För avav

samvetsfråga vilken skullekärnkraften grundenrationalitetvar i en
ekonomiska, grunder.bedömas moraliska, inte

förutsätter samhälletdemokratiska beslutssystemet iDet att
modernamålrationell huvudgata.följer pragmatisk, Istort en

finns och majoritets-samhällen minoritetsopinionermånga
de olikaskapa minoriteternaopinioner. majoriteter måsteFör att

målrationellakompromissa. klimat den instru-Kompromissens är
gillar den ochden kallarmentalism, pragmatism när opportu-

etik ansvarsetik. väljarna inteogillar den. Omnism Dess ärnär
de ha möjlighetde gjorda kompromisserna skallgillar röstaatt

ansvarsutkrävande.kallas politisktandra politiker val.i Detnästa
luddigt. Politiska be-politiska vanligendettaTyvärr är ansvar

samförståndslös-ofta ellerdemokratier kompromisserslut i är
för. komplexa,har Valrörelseringenningar ärensamansvarsom
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propagandistiska vilka ansvarsfrågai lätt drunknar iprocesser en
mängden andra frågor och partilojaliteter.av

Alternativet utkräva domstolar. Domstolariär att ansvar
arbetar regel enligt den principetiska modellen. författ-Ensom
ningsdomstol medför principetik demokratinsmått iett av
ansvarsetiska statskonst.

Ibland har hanterat starka opinionsrörelser baserade
värdefast moral förlägga avgörandena folkomröst-iattgenom
ningar riksdagsbeslut.i kom beslut förbuds-tillSå iänsnarare
frågan och kärnkraftsfrågan Demokratin1921 inte1980. är svars-
lös Värdefast,i kompromisslöst Värderingsklimat, denett men
arbetar annorlunda.

Demokrati värdefastai och tragiska klimat

vanligt tolkaDet livet drama. dramaturgiskaDenär att ettsom
tolkningen har också gjort insteg psykologi,i psykiatri, social-
psykologi och sociologi. slår de mekaniskaDen tolknings-ut
modellerna, behaviorismen.t.ex.

tänka denDet svårt sig parlamentariska demokratinär att att
kan frodas lika bra värdefasti klimat i pragmatiskt. Närett ettsom
kompromisslöshet råder i parlamenten den kallasoavsett om-
idealism, dogmatism fundamentalismeller blir parlamentet en-

där kan dramatisera fundamentalistiskasina stånd-teater man
punkter aldrig majoritetsbeslut frågornå där funda-iänmen annat
mentalisterna redan har enad majoritet. sådan parlamentariskEnen

kan kanske förlösning och länder ochi tidsåldrar itröstteater ge
vilka det faller naturligtsig livet övervägande tragiskt.att se som
Vi ibland sådan i Israel.iKnessetteaterser

Irland har uppbrott tillPå andra länder för imånga,väntat
Ryssland finns flykt vodkan.in i Finland låterI ien tangonman
moll. Andra länder har andra mekanismer hantera de oundvik-att
liga ledsamheterna. finnsTragedin överallt där störreman ger en
betoning det vardagslivets lidande saknar förklaring ochav som
förlösning. personliga problemenDe kan handla den älska-attom
de väljer och hela livetpåminns detta. Elleren annan man attom
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förhoppning dörfyller föräldrar medochbarn växer menupp
för familjmodern offrar alltvuxenlivet. Eller sintröskeln till att

eller sådanafamiljen hamnar misär. Livet ii vanära gemen-men
tragedin blir avvikarentolkat tragedi.grundenskaper i Iär som en

endastlandsförvisad. uthärdligtutfryst, stenad, dödad eller Det är
därför de onda kandärför gripande, ochtragedin oändligtär attatt

offrandefrälsare uppträdagemenskapen och kanutstötas somur
för desig utsatta.

fårkomediländer där livsdramatI enmer ses som en man
där den tragiskaoch normöverträdareavvikare änannan syn

blirkomedin den avvikande bortdominerar. sig,visionen I gör
försonande ochutskrattad, återintegreras igör gest, gemen-en

medbehandling brottslingar återanpassninghumanskapen. En av
harvilken tider har utmärkt Sverige sinmål i vissa tystasom

också förtillvaron. gällerkomedinsförutsättning i Detsyn
utskottsarbetetskall kollegor timmenriksdagen där ivaraman
offentligt debatterat högaefter tv-sändning idet kammarensiman

varandra. Demokratin lättare itonlägen och gårröstat mot nog
tragedins.komedins modell livetsamhällen med änav
tragisk värl-miljöpartiet aktualiserat versionharSverigeI aven

bekämpa.form ondska rädas ochöde, globaldens Menatten ny av
tragisk. riksdag ochvärldendet hela inte Vårtaget ser som

ochmedan byråkratinfungerar alltinteregering stor-teater,som
funda-hamna denföretagen kan situationeniMenstyr. om

dominerandebliroch tragiska tolkningar livetmentalistiska av
bland väljarna.

Rättsstat

funnits.har alltidkunga- och herremaktRestriktioner Enmot av
handlasvenska råkarfinaste skrivitsmeningarde omsom

maktens lyder här:Den sågränser.

befordra, ochoch styrka och vrångvisabör sanningKonungen rätt
liv,fördärva eller fördärva låta, tilloch förbjuda,hindra ingenorätt

förvunnen ochvälfärd, han lagligenpersonlig frihet ochära, utan
gods, löst elleravhända eller avhända låtadömd och ingen någotär,
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fast, rannsakning och dom, den ordning, ochi lagSverigesutan
laga stadgar föreskriva; fred dess husingens eller låta;i störa störa

från till förvisa;ingen ingens ellertvinga tvingaort annan samvete
låta.

paragrafDet i regeringsform. Formuleringarnaårs16 1809 gårär
tillbaka kungaeden föreskriven gamla landslagen. väli låg iDe
tiden franskaDen rättighetsförklaringen från hade1809. 1789

amerikanskai konstitution: "syftetårs med varje1791upprepats
politiskt samfund helga människans naturliga oförytter-ochär att
liga rättigheter. rättigheter frihet,Dessa egendom, trygghet ochär

motstånd förtryck. femte och fjortondeIrätten göraatt mot
tillägget till amerikanska konstitutionen utvecklades den enda god-
tagbara begränsningen rättigheterna: skall berövas liv,"Ingenav
frihet eller ägodelar laga ordning."prövning iutan

1970-talets grundlagsfäder helt folk-idénupptagnavar av om
suveräniteten, och den formuleringenvackra ficki inte1809:16

kvar derasi grundlag. grundlagenDen innehåller visser-vara nya
ligen likartade formuleringar, vad finns explicitinte är ettmen som
förbud för riksdagen bort harprinciper. Virösta rättsstatensatt
heller konstitutionsdomstolingen kan ogiltigförklara sådanasom
beslut.

Decentralisering och subsidiaritet

Demokratins slagord "folket bestämmer följas fråganmåste av
folket vanliga"vem Det de har hemortsrättär är:svaret som

dessainom geografigränser. Gränserna och historiaär satta av
och vanligen krig. Demokratins begränsning konflikt-genom som
lösande mekanism ligger den förutsätteri gränslinjer denatt som

självinte kan sätta.
Sverige har erfarenheterI inga demokrati medi statav en

flera nationer. Finland delNär hade demokratinSverigevar en av
införts.inte medUnionen upplöstesNorge innan demokrativår

helt etablerad. kanske urbefolkningenSamerna, ivar som var norr,
hade undan långt demokratininnan infördes.trängts
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TornedalsfinnarRyssland komavträddes tillFinlandNär
fredsförhandlingarnasvenska sidan. återupptogMitt iden näm-

tillfogadeutanför ochstriderna vid Umeåligen Sävar ryssarna
för det Finlandförlustertillräckligt så gränsenatt somstora

vidspråkgränsenoch vidfick vid älv inteskulle avträda Torne
periodtornedalsfinnarna. UnderSedan förtryckteKalixälven. en

förbjudaspråkdem derasoch med berövasökte till attgenom
finska skolan.användningen iav

national-tjugotaldemokratier baravärldensAv 100 äröver ett
demokratiskadenden meningenSverige istater statenattsom

Finlandfolk. flesta demokratieromfattar nation, De ärett somen
Åland Finland hartillhöroch Schweiz, nationer.stater menav

homogenafederation, dvs. uppsättningsjälvstyre. Schweiz är enen
demokratiskgeografiska kantonerenheter inom En statstaten.

inskrän-flera folk och haromfattarnationer arrangemang somav
för-folkgruppenden intemajoritetsprincipenker så störstaatt

demokratinsfolkgruppernade mindre itrycker och plundrar
fatta beslutdelokalalåter de minoriteternaMajoriteten somnamn.

besluts-decentraliseringhuvudsak berör endast dem. Dennai av
kandemokratinSubsidiaritet,ofta kalladfattandet, gör attnumera

ocksåfungera i nationer.staten av
tidningmöjligen kan läsa i sinordSubsidiaritet ett som man

Ändå försök. Ordetdethögt.svårt värtärsägaär ettattmen som
fintbli likavacker dagflesta språk kanfrämmande deiär ensom

demokrati.grekiskafrämmande 0rd, detannatettsom
detbeslutar. majori-majoritetenDemokratin Men ärsäger att
EU-länder-nationalstaten,kommunen, regionen, avteten avavav

serber,detEller majoriteteneller NationernaFörenta är avavna
affärsmänkrigförande, vetenskapsmän,tysktalande, avavav av

subsidiaritets-komplement,svårhanterligDemokratin är ettutan
besluten och däri-berördprincipen, är avanger vem somsom

deltabehörig i omröstningen.attmestgenom
europeisk ideologibidrag tillEU-debattensSubsidiaritet är en

värld.idéernasemellertid oslipad diamant itid.för vår Det är en
förkämpar dagEuropeiska i sinunionenMakter och aktörer inom

smak.subsidiariteten tillslipaframtid att egengenom
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Ordet kommer från kyrkolatin. romersk-Dennärmast
katolska kyrkan har ochimperier komma och gå,sett stater men
själv har den bestått århundradena. Vad hemlighetenärgenom
bakom denna förbluffande stabilitet för internationell organisa-en

Ärtion det subsidiaritet biskopenAtt det lantprästeninte gör är
bättre skickad vad biskopenpåven inte kantsingöra, göratt att
kan verkningsfullt subsidiaritetensDettagöra ärmer genom
tiderna slipade mycketså möjligt skall bestämmasmest yta: som

den underordnade, och inte det absolut nöd-än ärav mer som
vändigt skall bestämmas den överordnade.av

Vrider diamanten glänser sida. Kyrkan subsidia-en ny gav
tydligtritet etiskt innehåll. den fråganPå eviga skalljagett taom

brodermin subsidiariteten: faller alltidJa,vara svarar ansvaret
först de inte andra. högre fri-De instansernanärmaste, som
villigorganisationer och kommuner kommer sedan, och staten
kommer in handi sista allt först "Näransvarnär prövats.annat
skulle den hos diamanten kunna heta svenska.ytan

Påven Pius QuadragesimoXI i denAnno cite-1931gav mest
rade katolska versionen subsidiaritet: orättfärdigt,"Det ärav av
ondo, och störande ordning överordnad ochrätt störreattav en
instans tillväller funktionersig vilka utföraskan effektivt lägreav
och mindre instanser". skrev detta med politisk uddHan mot
tidens totalitära fascismregimer och kommunism ladesom
under alltsig samhällsliv.

Subsidiariteten blev ideologisk hörnsten för krist-Europasen
demokratiska partier. skrevsDen den västtyskain i grundlagen.

passade handenDen handskeni federaltmed Be-som ett system.
har under efterkrigstiden fått politisk mening.greppet renten

Fördraget europeisk union Maastricht, december 1991om en
subsidiaritet Artikeli 3b med dessa ord: Gemenskapernanämner

skall verka förinom den makt detta fördrag tilldelatramarna som
den och för de ändamål det angivit. områden utanförPå desssom
ensamrättsjurisdiktion skall gemenskaperna verka enligt subsidiari-
tetsprincipen. kursivering.min Subsidiariteten... gäller alltså

fördragsområdena,inte allt gemenskaperna kanannatmen tasom
föresig byråkraternas och politikernas initiativ.genom
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dengenomgåendesubsidiariteten gälla inomBorde inte europe-
iska unionen

Egenrådighet

reglerarlodrätt dimensionhar baraSubsidiariteten inte somen
underordnadeochöverordnade instanser.förhållandet mellan

dimensionocksåhittardiamantens inre vågrättiDjupt enman
Politiken alltidintesidoordnadereglerar instanser. är över-som

vetenskap, industrikonst,religion,ordnad. behöver inteDen styra
själva,skall görligaste sigoch handel; de i mån sägerstyrasenare

ochblänkerhorisontell subsidiaritet.förförespråkarna Här
västeuropeiska civilisationensdenvadblixtrar såg somovan

frihet,religionsfrihet, konstnärligsärdrag:stoltasvårvunna men
näringsfrihet.frihet, ochakademisk

blevhistoria.fenomenfrihet i DenIndividuell vårär sentett
och franska revolutionerna.engelska Långtverklighet först med de

innehåll olikadel ifått sitthade historientidigare stor aven
ellerkungamaktenfrån inblandningför frihetkollektivs kamp av

kallade dennaWeber institutionernascentralmakt. Maxannan
samfunden,egenrådighet. Klostren,Eigengesetzlicbkeit,frihet för

vetenskap-handelsbolag,ostindiskagillena,skråen,universiteten,
till-andraoch institutionerkonstakademiersällskap, mångaliga

Habsburgskaden. deteller mindrekämpade sig Inomavmer
med spridd bosättningetniskakundeimperiet även grupper

Även kundemyndigheteregenrädighet. nåavsevärdåberopa ett
frihet från Sverigesegenrådighet, ministerstyre.mått störstaav

egenrådighetenförankradeAxel Oxenstierna,administrativa geni,
styrelseformsmidigdemmyndigheternahos att somge engenom

kollegium".kallades
villkor.egenrådighetensförändratoch demokrati harRättsstat

egenrådiga institutionernafram förlorade deNär växterättsstaten
studenter skulleUppsalasrättsskipning.hamöjligheten att egen

konsistoriedomstollängre dömas universitetetsinte utan avav
ochborgareandra: adel,alladomstol,stadens precis präster,som

fickbaraocksåingick principenbönder. I rättsstaten statenatt an-
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vända våld.organiserat Privilegiet försvann för de egenrådiga insti-
tutioner hade polismakt eller privat armé.som egen

blevDet med tiden möjligt i ocksårättsstaten stämmaatt en
egenrådig institution domstol.i Thatcher väckteMargaret upp-
märksamhet hon drog illegalt strejkande och blockerande fack-när
föreningar inför Domstolarna dömde gruvfacket förlorarätta. att

disponera lokaler fondersina och längerätten såöveratt trots mot
domstol, olaglig blockad och strejk pågick. signalDet iär atten en

Storbritannien egenrådighet bara förrättsstat accepterassom
institutioner service samhället och skadarinte tredjesom ger

konflikter.i sinaman
Demokratin har liksom begränsat möjligheterna tillrättsstaten

egenrådighet. regeringsformens förstaI kapitels andra paragraf
tanken demokratiska ideal skall prägelsin helamöter sättaatt

samhällsordningen: allmänna skallDet verka för demokratinsatt
idéer blir vägledande inom samhällets alla områden". alla, detPå

alla, områden skall demokratinstår råda.
Demokrati emellertid brainte beslutsform för institutio-är en
inom vetenskap, näringsliv, konst, religion och etik. Utanförner

politiken demokratins beslutsregler helt frivilliga oftaoch mal-är
placerade. villDen experiment och utforskningarersättasom
sin vetenskapliga institution med blandomröstningar personalen

naturligtvis välkommen det lederså. tillär Men inte någragöraatt
vetenskapliga framsteg. vill firmaDen allaorganisera såsom atten
får tjäna världsmarknaden kanrösta sättet attom pengar natur-
ligtvis det. risken sådan firmaMen klararinte kon-göra är att en
kurrensen, och då finns det konkursens dag ingenting röstaatt

skönhet kan svårligenKonstens med majoritetsbeslut.avgörasom.
gällerDetsamma religionens budskap eller före-etikenströstav

ställningar dygdernas innehåll.om
Själva demokratin bra Organisationsform, denärtror att en

bästa har för statskonstens livsvärld.-
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Skolan fostrare i demokratiska dygdersom

frittsamhälle kan sökaallsidigt, differentierat ochI öppetett man
fleraeller helthelt olika värden och välja karriär inomgöraatt en

förbereda förskall dettaolika livsområden. skola måsteDen som
omsorgsfullt förberedas.själv

utbildades den politiska elitenUnder feodalismen attgenom
skråväsendet rekryteradesfick vid hovet. Underutvalda män vara

lärlingareliten utvaldaden ekonomiska män antogsatt somgenom
akademiskaför modern tid denhos Utmärkande ärmästare. atten

vid skolorpolitiska och ekonomiska eliteneliten utbildar den sina
rekryteringen tilldag egentligen baraoch i iuniversitet. Det är

högskoleut-fackliga och börsmäklaretoppskikten ledare somav
bildning har betydelse.ringa

föräldrar skyddar1600-talet sade John LockeRedan att
förbättre intressantbarnens intressen ärän tesstaten, somen

emellertid ogillaoffentlig brukarländer med skolor i regi. Lärare
inblandning deras skola.föräldrars och statsmakternasbåde i

livsområde. Medtillhör kunskapens egenrådigaSkolan rättstor
ifrånfårföräldrarna ellerkan lärarna hävda varken staten taatt

skallprofessionalism. Biologilärare inte tvingaslärarna deras att
förbara aktivaundervisa Bibelns skapelseberättelse vissai att

vetenskap.föräldrar de hålla till biologiskavill det; skall sinsig
partiideologis-efter för politiker harskall hellerinteLärare somge

frihet,fred viktigareka vantolkningar demokratin, änärt.ex. attav
kapitalism. Och skolordemokratiskeller socialism änäratt mer

nationellaskeptiska till ohistoriskaoch böruniversitet myter.vara
kan blibarn innanSom måste styresmänstyras vuxnasom

skallSkolanliv och samhällets institutioner.våraöver över ge oss
skallindividualitet.kunskap utveckla talanger ochoch Denvåra

familjenallas bästa. Liksomdetegensinne tjänarböja såvårt att
och utvecklaimpulserden destruktiva vårtskall samvete.stoppa

uppgifter,för dessaskola har stöd hemmiljöernaiDagens men
uppfostranskolansFöräldrar märks sällan istödet är svagt. av

skolkunskapvad slagsdessutom oenigabarnen. De ärär somom
det allmännaskolan bör odla, vadvilka talangerviktig, ärsomsom

och stökiga kamraterna.hanterar de busigaoch hur Enbästa, man
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del vill skolan skall barnen bestämd livsstil och moral.att ge en
Andra vill skolan skall uppfostra barn till frihet väljasjälvaatt att
livsstil och därförmoral. bra föräldrar fritt får väljaDet är om
skola för barn och kansina byta skola, med fötterna",rösta när
barnens skola deras krav.inte ökande etniskaDen mång-möter
falden hos befolkningen har ökad tyngd detta krav.gett

Själva oenigheten bland föräldrarna talar för djupi meningen
demokratisk skolpolitik. dygd nödvändigheten:Den gör en av
demokratin från medborgare har olika åsikter ochutgår att er-
bjuder dem möjlighet leva land, leda olikai landet vilketiatt ett
åsikter råder. Demokratin kräver fastspeciella dygder, t.ex. troen

varje människas värde, och oförytterliga medborgerliga
rättigheter. demokratier våld fårenigI är utövasattman om
endast polis och militär enligt rättsregler och krigets konven-av

finnstioner. tolerans i med oliktänkande, fri dis-Här umgänget
kussion, respekt för och förminoriteter, respekt de lagar som
tillkommit enligt den demokratiska konstitutionen. minstInte
kräver demokratin kunniga medborgare. Skolan demokratii ären
obligatorisk och betalas offentligamed därförmedel allasatt
skolning förutsättning för demokratin skall fungera.är atten

Medborgarna skalli skolas detsåstat att statensen passar
konstitution." lärde Aristoteles. hans efterföljdSå kanI säga att
skolor land med demokratiski konstitution skallett garantera att
barn bara fårinte del kulturarv och vetenskap också lär sigutanav
demokratiska dygder.

du dig dygd blir duOm i dygdig sade blirAristoteles. Duövar
god medborgare och demokrat dig bli godövaen att attgenom en

medborgare och demokrat. Demokrati bara historisktinteär ett
och samhällsvetenskapligt skolani också övnings-ämne utan ett
amne.
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Om3. koder och komplikationer

Koder i natur kultur

människor lever demokratiNär i deras handlingarstyrsen av
demokratiskt fattade beslut. diskussioningenMen demokratinom
blir realistisk inte hänsyn till mycket ocksåtarom att annat styr
människans handlingar.

Liksom andra djur till exempel genetisk kod.styrs av en
Kartläggningen den genetiska koden tillhör tidsvår störreav
Vetenskapliga framgångar. innan denLångt genetiska koden upp-
täckts visste dock människor sådant fanns.något kalladeManatt

"gamledet Adam". Med viss skyllde tillkorta-sinarätten man
kommanden denne Adam.

Ungefär hälften de finnsvariationer mellanuppmättaav som
människor till exempel intelligenskvoten tycks bero variatio-

derasi genetiska kod. Beroendet det biologiska ärner arvetav
dock väldigt olika för olika egenskaper och beteenden.

Tal, och dans finns hossång därför genetiskavårattoss utrust-
medförning instinktivt lär tala, sjunga och dansa, likaatt oss

instinktivt fåglarna bygger bon. väl lärtMen dettanärsom oss
har inlemmat styrande kod i varelse. symboler-vår Det ären ny

och kulturens kod, sociokulturell kod ännas en snarare en gene-
tisk. upptäckerVi den lättast språketsi kod, formaliseraskansom

ordlista och grammatik.som en en
Med språket fick förfäderVåra markera hur desättett nytt att

önskade skulle utformas. effektiva-Det sättetatt samvaron nya var
gestalta slåss, klia ochän gester attre apornas attsamvaron genom

och därmed vilken relationvisa hade tillputsa varann man varann.
Och språkets kod flexiblare den genetiska kodenänvar som
endast ändras långsamt befruktningsögonblickeni när en genera-

börjar efterträdation attresan en annan.
Statskonstens och etikens språk har det detgemensamt att

domineras imperativ: "du skall och "du skall ickel". Stats-av
reglerkonstens lagar, dvs. imperativ har rättsväsendetsär som

sanktioner. Etikens språk imperativ harär samvetetssom
sanktioner.
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anomieSamhällskodens gränser:

intebiologiskoch blirVi görmätta;äter attrent processen
skapatkoden hargenetiskalängre.hungriga Denkänner enoss

blir hungriga.tills gångför och slutar nästaätagräns attoss,
annorlunda.behov det VårtsocialamänniskansmedMen är

vidare haroch såuppskattning,lycka,behov statuspengar,av
Mättnadspunkten inte vårmättnadspunkt.naturligingen sätts av

koden.sociokulturella Idensamhället,biologiska utannatur avav
exempel kvävttillmedmänniskorhartider och situationerolika
vidaellerharambition. Deeller gränser,snävasattuppmuntrat

livet.sök det ljuvaeller Men"förbliv vid din läst gränsersagt
har satts.

Utanfördessaendastsamhället inomfungerarNormalt gränser.
mänskligochpanik,förvirring, kaos,finns världgränserna aven

bristkallat anomie,råder vaddesperation. Där accepte-enman
förhållpunkterinvandaochvärderingaranvändbararade normer,

omdömet.
bokstäverdetdrabbas anomiesamhälleNär är attsomett av

Ö förvirrad.framstårtidning.efter Textenföre och siniA som
Öefterbokstävernaord,bilda ljuvligaföreBokstäverna A må

gällerordenvilka deord.bilda hemska Men är attoavsett nya
människan orienteraintealfabetet kaninvandautanför det gamla

flytande.Allt blirsig.
franske socio-upptäcktes denfenomenegendomligaDetta av

Emile blandkonstaterarDurkheim Hanlogen 1897. attannat
deOchlågkonjunkturenochfinanskriserökar vidsjälvmorden att

enkelvälFörklaringenänkeman.änka ellerblirökar ärnär man
stöd hanoch detde belöningarplötsligtberövasEn personnog:

själv.han utplånar sigolycklig Menblirvid och såsig nuattvant
konjunkturenökarsjälvmordenDurkheim också ärfann näratt

Ochrikare.plötsligt blirmänniskorochstarkt uppsving många att
efterbland åralltsåfrånskilda,bland dede ökar avpersoner som

dennaäktenskap.olyckliga Ilyckats siglidande äntligen ta ut ur
tillnyckeln anomie.hittade hanparadox

hamnade iAlbanienstudera hurvärldenkunde1990-taletPå
marknads-ochdemokrativästvärldenharbästa ianomie. Det är

50



HANS L ZETTERBERG

ekonomi. Albanien försökte införa dessa och resultatet blev kaos.
Omställningen från och kommunism till MercedesMarx och
demokrati ledde förvirring,till förtvivlan och förbannelse.

Albanien dinaI pyramidspel"Sätt i ochsa man: sparpengar se
hur de fantastiskmed fart. till hushållenUppväxer 80 procent av
tycks ha det. Albaniengjort fattigaste land skulleEuropasärsom

bli lika välbärgat Italien, havet, däröversnart som grannen genom-
snittsmedborgaren rikare Albanien. Ochgånger i till50är än en
början gick det bra. upplevde de ljuva orden föreMånga ABC. En
del blev upprymda de sålde förså hussina kontanteratt att mer

hamnadein. vad DurkheimDe i kallar rikedomens kris,sättaatt en
inflation förväntningari och anspråk.

normal situation fallerI samhälletsanomie belöningarutanen
till individen inom invand räjong endast långsamt ändras;en som
vad samhället lovar håller det också. Också fattigalivet länderi

sådan för dem normal Pyramidspelen kastadestyrs av en zon.
albanerna utanför denna räjong.

Samhällets kontroll mättnadspunkterna belönings-iöver ett
kan skakas också plötslig och oförberedd förlustsystem av en av

kom till AlbanienDen bubblan sparandenärsnartresurser. nog av
pyramidsystemi sprack. Rikedomens kris blev fattigdomens kris.

matadesDå människorna med de obegripliga och hemska orden
efter alfabetets slut. kunde förståinte vad hänt.Man Despera-som

ochtionen paniken blev total. Människor blev rebeller, för-men
virrade rebeller mål.utan

samhällsgift farligtInget Drabbasså anomie. kanär som
längre samhällsvarelser.inte Gamla talesätt bevara ord-vara som

ningen skall ordningen bevara dig" innehållerså visheten som
torde bygga erfarenheter från anomiska perioder ochytterst

situationer. styrelseskick, allraInga minst demokrati, kanen
fungera under anomie.

anomiska situationer gäller hellerI deinte regelbundenheter
kärnan akademiski samhällskunskap. Statskunskapensutgörsom

och juridikens strukturer håller längreinte drabbaranomienär
statsmakten. Ekonomernas blir värdelösa dennärprognoser

kallaranomie allmänvi panik marknaderna.sättersom
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panikmoraliskStörningar i samhällskoden:

Blandvärldendel studentlivet1960-talet blev knarkPå över.en av
hasch-håll reaktionensamhållsforskarna nära motsettsom

från student-erfarenheterförädlat dessafinnsrökning några som
samhälletVarför reageradenyfikenhet. såtiden till vetenskaplig

alkoholmissbrukforskningknarket Allhårt visar äratt t.ex.mot
skadorupphov till långt kostsammarevanligare ochmycket änger

för närvarandetiofalt i Sverige.knarket. Minst sägermera
förvrängdaliknandeinformationbörjade samlaForskarna om

hittadereaktioner.samhällets många:storleksordningar i De t.ex.
djurplågeri,dagisbarn,aids, barnmisshandel,kring abort,obalanser

pornografi, prostitution,tillsatserhomosexualitet, iincest, maten,
dessa incidentersexuellt slaveri.radioaktivitet, satanism, När

fram,panikmoralisksystematiskt analyserades teoriväxte en om
modern sociologi.delintressant aven

fruktanvrede eller uppstårmoralpanik smittsamEn är somen
förödandemänniskor "de ondahos sådå beteendet vissa anses

omedelbaragodasamhället dehotfullt föreller attresten av
återställabeteendet ochför kontrolleraåtgärder tillmåste sam-att

sydafrika-moralpanikforskarnaledandehällsordningen. De ärom
for-ochfenomenet Englandstuderat iCohenStanley somnen

NachmanochErich Goodemoralpanik, i USAmulerat begreppet
skrivit lärobokhar iIsrael.Ben-Yehuda i De två ämnetensenare

Ben-YehudaGoode 19948C . första förvrängningför detmoralisk panik innehållerEn aven
ödesdigertframstårproblemstorleksordningar så att ett mersom

verkligheten.det iärän
känslomässigtpanikenmoraliskadet andra har denFör ett

ochförtvivlan,upprördhet, avsky, ursinnetonläge protest.av
samförstånd mellanför det tredjepanik skaparmoraliskEn ett

ryktenfärde. vittTronpanikdeltagarna något äront omatt
kunnavisadelokalsamhälle signorsktförekommande incest i ett

förena skilda kretsar.i övrigt
onda"klyftor mellanmoralisk panikfjärde skapardetFör en

kan intressegrupperutnyttjasoch goda", motsättningar avsom
politiskaoch partier.
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oftaåtgärder och ekonTill moralisk panik kräver isist, geren
"folketsonekligenmoralisk panikparlamenten. En ut ettsomser

krav".
medmoralpanik har likhetermed exempel vissaListan

moralpanikkvällstidningarnas slående löpsedlar. i sigEn ärmer
den. Iblandnyhet och massmedierna skall gripssjälv rapporteraen

nyhets-paniken och bliremellertid redaktionerna själva änmerav
nyhetssidapaniken. Ledarsida ochförmedlare: de orkestrerar

driver och indignatio-kampanj, hakar ochdriver på,tvsamma
riskerar demokratin ochhöga. sådana situationervågor går Inens

styrelseform förfalla till mobbvälde.varje attannan
och riksdag. Poli-panik kan dåmoralisk i regeringEn tränga

upprörda alla andra.tiker blir personligennaturligtvis Mensom
medier och demonstranterpanik blir de också hetsadeunder en av
barnpornografin härom-handla. exempelEtt är stormen motatt

centrala ochriskerade slå landspanik vårt svår-året, att uten som
tryckfrihet.rättstrygghet ochregler kringvunna

samhälletsMoralpanik störningar Stör-uppstår normer.ur av
fel. detvetydighet råder mellan ochkan beroningen Irättatt

fostret, kvinnanhavandeskapet kantidigare månaderna såomav
vävnader kroppen kanvill, oönskadebetraktas inågra somsom

för föttkan fostret bli tidigtavlägsnas. veckorNågra ettsenare
tänkbar medicinsk hjälpskall kuvös och allsnabbtbarn in isom

moderskapets ochöverleva, samtidigt samhället sätteratt som
rollförväntningar spel. Medfaderskapets iuppsättning avenorma

för återkommandevarandra det upplagtsågränserna ärnära
abortfrågan.moralisk panik i

moralpanik kan också beståbakom iStörningen någraatten
århundradendagen. hardolda eller omedvetna kommer i Inormer

utvecklade förmed husdjur, ochmänniskor levt normer um-
lockar och snällttillåtermed dem. Dessagänget attnormer

för till slakt. de gamladjurklappar Menett normernasom
fler-tillsamlar slaktdjurentillåter iinte trånga utrymmenatt

främmandetill slakterierdygnslånga och ivattenutan rastresor
tillslakttransporterna kalvar kontinentenland. Frågan avom

paniktill moraliskdjurvänner England ochväcktes i växte enav
fråga förinternationaliserades och blevsnabbt EU.ensom
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moraliska traditionerna ligger, mycketskallDe straxsom se,
djupt nerbäddade samhället. Grundläggande kan längei normer

oartikulerade. Eller, de medvetna, blir de ibland tanklöstärvara om
avfärdade gammalmodiga tidsanda, de utgörtrots attsom av en ny
väsentliga delar samhället. Under moralisk drivspanik vissaav en
faktiskt ochgällande dagsljuset förvrängdi inormer upp men en
överdriven form.

Omedvetenhet kodernaom

Uttrycken för konflikter mellan kodergamle Adam och kulturens
förblev ganska obegripliga Sigmund Freud infördeinnan sitt an-
tagande det omedvetna. förvissodag tänker alldelesinteIom
lika Freud, idén koder omedvetnamånga är äratt accepte-men om
rad.

kan den vill och har råd kopia delarOm några år som en av
genetiska kod utskriven och ha densin CD-romskiva e.d. iav en

framväxandesjukjournal. kulturklimatet innehållersin Det utannu
tvivel ökat medvetande den genetiska koden driverett attom en
hel del livscykel. alla förfäder har levtvår Men våra utan attav vara
medvetna genetiska kod. har bara haft allmän kun-sin Deom en
skap barn ofta liknar föräldrar.sinaattom

det med språkets kod. Miljontals människorPå sätt ärsamma
kan tala helt begripligt alls medvetna grammati-utan att vara om
kens regler. de medvetnaintressanta inteDet är äratt som om en
regel ändå lätt blir störda roadeeller tal bryteri sittnågonnär mot
den.

Människans medvetna kodifiering tillvaro alltså barasin är enav
del de föresociokulturella koder Buden finnsstyrav som oss.
stentavlorna. Och budord efterlevs de medvetet harmånga innan
formulerats. finns föresker buden budorden.Om så
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i lagarelementOmedvetna

delkoder tillinsiktbred ipolitiken kom ärInom storatten
Edmund Burkemedmed omedvetna 1729-till ochelleroskrivna

1797.
samhälletsuppfattningaldrigsammanfattade sinBurke om

politiska ställnings-hanshärledaden lättMen är att urnormer.
konfliktEngland denförsvarade Irland iBurketaganden. mot som

Indiens sidadrev hanparlamentetdagar.in i Ivåraännu motvarat
kon-tillställde positivsig USAzsOstindiska kompaniet. Han nya

band med Burkeskolonialalandet brutit sinastitution atttrots
denoch brilliantindigneratironiseradeEngland. Han övereget

franska revolutionens excesser.
ochdel lagarexplicitunderförståddfinnsDet än avsnarareen

histo-deras institutionersverkliga lag ligger iFolketsgrundlagar.
traditionBurke. Inhemskmenadekallas lag,ria, inte i text somen

makt. Irlandskolonialimperialistisk ellerdärförhar rätt över en
lagar.och krävdeEnglands sinaannorlundahistoria än egnavar

skulle inteutvecklade institutionerlängeIndiens sedan raseras av
ostindiska kompaniet.

konstitutionellmedsammanfaller grundlagensfallbästaI text
for-sökteexempel,tillamerikanska konstitutionen,praxis. Den

generationer imänniskorfrihet levande i någradenmulera som
levnadsregler. sinaoch Ivärlden utvecklat sinaden Nya vanorsom

etableradeochförena skönlyckades denfrihetavsnitt textom
förhållanden.

deFrankrikedet historiskaförsvarade BurkevältaligtMest mot
styrelserevolutionensbland vilkaintellektuella jakobinerradikala

främmandeochfransmänjakobinerna interekryterades. Att envar
förgrep desigför honom.irrelevant Deockupationsmakt var

fall detta berätti-Frankrike. vissafaktiska strukturer I varsom var
skulle dömasoch bönderborgareadel,idén präster, avattt.ex.gat,

förank-hadelagar ingenderasdomstol. mångaMen nyaavsamma
franska be-hos denfanns etableradden dagliga praxisiring som

folkningen.
fungerandeinför denödmjukaskallBurke förkunnar att vara

förändrings-dogmatiska ipragmatiskafinns,praxis änsnararesom
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arbetet. därför han kallasDet konservatismens fader. finnsär Det
emellertid samhällsvetenskaplig insikt bakom Burkes tankaren

kan delas andra de konservativa. Samhället factodeän ärsom av
fullt oplanerade följder planerade handlingar. finns djupaHärav av
strukturer endast delvis kända samhällets aktörer. Härärsom av
finns också komplexiteter endast kan förstås historiskt. Ochsom
här fullt symboler fick sin mening tidigareiär generationerav som
och andrai sammanhang där de dag används.iän

Finns det än skrivna och medvetna element i svenskmer
grundlag

Också faktiskt gällande konstitution, alltså konstitution ien en
Burkes kan hamening, skrivna, oskrivna och omedvetna regler,
till och med regler med degår skrivna. råddeSverigeItvärssom

konstitution tillårs innefattade1809 Den maktdel-viss1974. en
framsprungenning de erfarenheternasvenska från enväldet ochur

frihetstiden sade ändå konungen allena ägde riket. Iattmen styra
lagtexten framställdes domstolarna självständiga, isom men
praktiken de liksom dagi del förvaltningen.var en av

justeringarSmå gjordes grundlageni Riksens fyra ständernär
adel, borgare och bönder tvåkammar-årpräster, 1866 ersattes av
riksdagen. Markeringar gjordes också blev allmänna-när rösträtten

grundlageninte i vanlig lag.i Parlamentarismen, regelnre, men att
riksdagen, kungen,inte väljer regering, genomfördes 1917 utan
lagändring. Beslutet skulleGustav riksdagensV till-att acceptera
tänkte regeringsbildare, Nils Edén, protokollsfört.inte Där-är ens
efter blev det ändå alltmer omöjligt bryta den parlamenta-att mot
riska demokratins regler de återfannsinte den skrivnaitrots att
grundlagen.

Fredrik Sterzel har kallat perioden1998 för "det för-1917-71
fattningslösa halvseklet". grundlag faktisktDen gällde ficksom

huvudsaki söka i praxis, inte i åberopa grund-någon Attman text.
lagens domstoli under denna period omöjligt och löjligt.text var

sjokStora grundlagstexter ignorerades systematiskt, tillav exem-
pel, bestämmelserna adlande, riksrätt och konungen allenaattom
skulle riket. periodDenna med klar grundlagspraxisstyra men
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förför lysande periodirrelevant grundlagstext övrigt envar
svenskt näringsliv.

för samhällets överlevnadNormer

funderar ibland detSamhällsfilosofer och antropologer över om
eller dygderhitta någragår äratt normer somgemensamma

funnits framtidaför alla samhällen och allaförutsättningar som
finnsdetsamhällen människor kan tänkas hitta Ompå.som

för samhällskonstruktionsådana fundamentala villkor all -
skulle den naturrättsligasociologiskt nödvändiga normer -

vetenskaplig licens levatraditionen från Aristoteles tid atten
instiftat allmängiltigavidare. därför Gud inteInte att normer,

människans biologi eller psykologidärför de inplanterade iäratt
samspelsdärför långsiktigt mänskligtde är ytterstaatt ettutan

kan samhälls-alltså dessa reglerspelregler. Kriteriet är att utan
of Survival", samhälleligaspelet fortsätta; de socialinte är systems

fattade beslutLagstiftning och demokratisktöverlevnadsnormer.
skall bestå.med sådana samhälletsamspelamåste normer om

Incestförbuden överlevnadsvillkorsom

för överlevnad deexemplet samhälletsenklasteDet ärnormer
förbjuder sexuella relationer mellanincestförbuden. Dettvå ena

föräldrar barn. elleroch andra mellan ochbröder och det Fåsystrar
allmängiltighet.överträffar styrka ochsociala dem iinga normer

och funnithar sökt förklaringenSociologer och antropologer att
för alla samhällen vilkaöverlevnadsvillkor idessa utgörnormer

skyldigheter.definierar rättigheter ochsläktrelationer
med varandra skulletilläts sexuella relationersyskonOm

gälleroch mellan Särskiltrivalitet mellan bröderuppstå systrar.
till exempelkönsfördelningen mellan barnen ojämn,detta ärom

Eftersomfinns familjen.det bröder och itvå syster manom en
flickor pojkarförutsäga fördelningen mellan och ikaninte en

förhindrarallmän regelhittabarnskara kan inte någon somman
förstör syskonsolidariteten. det blir barn isvartsjuka Omatt en
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relation mellan bror och brodern barnets farbarainteärsyster
också dess morbror och bara barnetsinteärutan systern utanmor

faster.också dess Konventionella släktrelationer lär attsom oss
bete far dåolika och morbror och och faster blirmot motoss mor
omöjliga.

sexuella relationer mellan föräldrar och barn tillåtnaOm vore
skulle farsexuell rivalitet mellan och dotter och mellan ochmor

och familjesolidariteten skulle lida. barnDeuppmuntrasson som
föds förhållandensådana skulle alla normala relationer.i riva upp

fadermellan och dotter skulle bli bror tilli union sinEn son en
och till farmor,till ochsin sinsyster, styvsonmor son en en son-

far.till familjen ochsin Förvirringen inom mellan generationerson
skulle bli total och omöjliggöra byggde samhället släkt-att man
känsla och organiserade del det släktrela-serienågon av som en

vilka för varandra enligt plats släkt-tioner i sin itarman ansvar
kedjan.

nuvarande samhälle byggt släktrelationerinte iVårt är
utsträckning tidigare och utsträckning iisamma som samma som

andra kulturer. incestförbuden därförupprätthålls hosDe två oss
föruttryck humanitet barn och ungdomar demest motsom -

beivras andra och integritetskränkningar."övergrepp"som
Ibland försvaras de med genetiska Endast släkt-iargument. en
baserad social struktur de of Survival".systemutgör ett

eventuellt universella all världens tänkbara samhällenDet i
finns, för närvarande,åtminstone begreppens nivå. Sam-mest
hällsforskningens och samhällsfilosofins förslag till dimensioner
enligt vilka olika förcivilisationers värderingar ochsystem normer,
dygder Charles fannvarierar. till exempel deMorris 1942 att

världsreligionernas varierade dimensioner:istora systern tre
Promethean, och Buddhist. värdefull reduk-Dionysian, Det var en

komplexttion användbart värderings-visat sig iämneettav som
forskningen. försök detta destillera konturernaMorrisMen att ur
till världsreligion med universella dygder misslyckandeär etten
och bortglömt.är nu
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västerländska naturrättenDen

ochhar världen männi-Gudmenade givitThomas Aquinos att
lagarevigalagar. Denskorna uppsättningartvå är naturensenaav

andra lagarskapelse.inplanterades vid världens Den är somsom
skapelsenvidfrån Gud till civilisation inteöverlämnades vår utan

tid fick mänsklig-Gamla Testamentetstidpunkter.vid Påsenare
älskatid reglernabud och TestamentetsGudsheten tio Nya att

andra skallvilloch allt vadsjälvavår göranästa attattosssom
dem.skall göraoss

moral-ochoch gudagivenFöreställningar rätts-natur-om en
mycketidéhistoria.västerländskledmotivordning i Enormtär ett

Hobbes,utvecklats kring dettalärdom harskarpsinne och tema av
in-Montesquieusoch andra.Locke, GenommångaKant stora

inspireradeförfattningar levermodernaflytande naturrättenav
modernavidare.ochlagar rättspraxis Deninstitutioner, natur-

social 0rd-överordnad allvärdighetmänskligaxiom ärrättens att
specificerarfemAlfred Verdrossning. 1958 teserattmenar

axiomet:

sfär vilkenhos individ ierkänna varjesamhälle måste1 ett en
fri och ansvarighandlar person;som enman

frihet;personligadennaskydda ochlagen måste2 garantera
begränsas;myndighetsutövning måste3

lag;idenna begränsning måste4 garanteras
lagstiftning ellerkränksvärdighetmänniskor5 myn-avvars

ellerkränkande lagarnalyda dedigheter behöver inte
direktiven.

dessa vadfinns normativaDet många utsagor som upp-omsom
värderingarallmänmänskligabordehovsmännen normer,varaanser

saknas.universelladede empiriska bevisenoch dygder. Men äratt
dis-filosofer rättslärdahar ochutgångspunkterteoretiskaFrån

filo-Uppsalaskolan inaturrättsligakrediterat de resonemangen.
kollega,och hanssofi, främst Axeldvs. 1868-1939Hägerström

moraliska ochformulerade teoriAdolf Phalén 1884-1931, omen
moraliskadeochinnehåll.juridiska Kort attgottutsagors menar
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och rättsliga verkligheten därföringenting ochsägerutsagor om
inte kan eller falska. känsloutsagor.De är närmastvara sanna
Vilhelm Lundstedt hävdade i anda1882-1955 Hägerströms att

finnsdet inte juridiska rättigheter och skyldigheternågra som
ligger utanför den samtida tillämpningen gällande lag. komHanav
till ungefär slutsats framfördesi OliverUSAsamma som av
Wendell Holmes lagen vad domstolarna1841-1945: dömer,är
punkt och slut. han gick längre och hävdade ditja, rättsväsen-att
dets sanktioner där finnsinte lag.ingen Sålunda avvisade hannår
tanken hans tidexistensen i mellanstatlig eller internatio-av en
nell rättsmedvetande finnsDet utanför utslagdomstolarsrätt. som

irrelevant. Idén människor har rättigheter har bara lett demär att
fanatismtill och olycka, menade Lundstedt.
Uppsalaskolan rensade träsk tyski romantik ochettupp av

grumlig konservatism svenskti rättsväsende. bra.Det Menvar
kuren blev för förstark Avkläddapatienten. och nakna förlorade
svenska rättslärda självförtroendet. ideal vid-Om Justitsias var
skepelse och metafysik, fanns det då fast förmarknågon jurister
Träsket hade inte och torrlagts, det hade och över-rensats rensats
sköljts botten försjö juristerna kundeVisststå på.utanav en att

förr ellertjäna kapitalet. efterhadeMenstatenman som man
Hägerström inga värderingar försvara deattegna meta-var-
fysik och därför återstod endast teknisk konsult. blevSåatt vara-

i Sverige reducerad till för beslutsfattare.instrument Deträtten ett
ganska rak linje frångår Lundstedts skrivningar till 1970-taletsen

välartikulerade socialdemokratiska formuleringar Carl Lidbomav
lagen och slätt politiskt verktyg.rätt äratt ett

ÖsterrikeWien ochi Cambridge fannsI i England liksomi i
Uppsala filosofer punkterade de etiska omdömenassom preten-

ochtioner nationalromantisk och naturrättslig juridik. där-Men
med förlorade deinte rättslärda självförtroendet och traditionen

upprätthålla helt självständig kraft samhälls-irättenatt som en
utvecklingen. Alfred Verdross, exempel, hadeanväntsom som

filosofiskainga svårigheter hävda samhälle måsteatt att ett er-
känna hos individ sfärvarje vilkeni handlar fri ochen man som en
ansvarig person.
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självständigskulle återupprättasJag rättengärna att som ense
själv-behöversamhällsutvecklingen. Vikraft svenskadeni en

för skyddet med-juridik. behövskämpandeständig, Den avmer
denrättigheter. behöver ifrihet och Viborgarnas värnet om

överväldigar med-skattemyndighetermiljön. behöver denVi när
värdighet skallför mänskligden vårbehöverborgare. Vi styraatt

ochsjuka, äldre,barn, in-varandra,behandling inte minst avav
kanför sådanintellektuella basendenvandrare. Men renässansen

ocksåspekulationteologi ellerbara måsteinte utan varavara
forskning.empirisk

huruvida den allmännaför forskarenväsentligtVad ärärsom
beläggas.dygder kanVärderingar,omfattningen vissa normer,av

frågorna: detkan Finnsforskning, spekulation,inteBara svara
spelregler förfinnsöverlevnad detför samhälleligspelregler Om

Är universellafall dessa definnsöverlevnad, vilken inivå så
samhälleGiltigacivilisation inomEller enbart giltiga inom etten

belägga deOch kan intelivsområdeEller giltiga inom attett
verkligen gällertalesmänfagert tal etiskaenbart närär utanav

folkVanligt agerar

Guds Budnormforskning: TioEmpirisk

urvaltillopinionsforskare representativagickOmkring 1970 ut av
Guds bud.och lästeländer tiobefolkningen olika ii Europa upp

efter ochoch frågade,budenoch läste intervjuareEtt varett upp
endast degällde. tabellen redovisasbudettyckte Iattett, om man

fullt dag.gäller helt ochbudet isäger attsom
handlarinnehåll.har religiöstförsta buden DeDe omtre

mycket låg ioch sabbat. harbesvärjelse Demonoteism, acceptans
bekräftarSiffrornaoch Irland.utanför katolska Italiendag att

avkristnade länder.FrankrikeochSverige Europasär mest
familjemoralisktbuden harnionde och tiondeFjärde, sjätte,

ochmake/ makatill föräldrar,handlar relationerinnehåll. De om
moralbudtjänstefolk.ochtill andras hustrur Dessabegärelseom -

kontroversiella hosgiltigamajoritet äraccepteras mensomav en

61



ETIK OCH DEMOKRATISK STATSKONST

minoritet. skulle förskräcktAquinos bli överstoren attnog var
tredje dagi dem heltinte giltiga.europé anser

Tabell GudsAcceptans Tio Bud i Europa 1970av

Spa-Ita- Frank- Bel- HoI- Tysk- UK Sve-Ir- Dan- Fin-
Iien nien rike gien land land rigeland mark land

Duskallingaandragudar 68 48 30 47 40 45 48 80 45 30 44
havajämtemig

Duskallintemissbruka 66 52 24 42 49 50 43 3256 29 31
HerrenDinGudsnamn

Tänk sabbatsdagen,så 51 38 20 33 24 29 25 13 1668 25
Duhelgardenatt
DuskallhedraDinfader 75 67 73 69 72 83 6277 65

Dinoch moder

Duskallickedräpa 96 81 80 80 82 88 90 90 9093 79
begåDuskallicke 62 58 48 61 50 64 78 6985 67 67

äktenskapsbrott

Du ickeskall stjäla 93 78 69 76 79 81 87 88 84 88 78
Duskallickebärafalskt 88 56 67 61 57 73 78 86 74 83 61

vittnesbörd Dinnästamot
Duskallickehabegärelse 64 65 52 65 65 62 79 85 72 73 65
Dinnästashustru

Duskall10. ickehavabegär- 73 68 62 69 59 70 79 87 72 89 65
elsetillDinnästashus.
hellerhanstjänareeller

någottjänarinnaellertill
tillhörDinnästaannatsom

Made/tal

Religiösabudord1,2,3 62 46 25 41 38 41 39 2668 29 33
Fami/jemoraliskabudord 73 67 57 67 61 67 80 84 68 68 66
4,6,9,10

Rättsliga-Etiskabudord 92 72 72 72 73 81 85 89 83 87 73
518

Kalla: Values DatabasenfinnsFirst European bla. avdelningenSurvey. för religions-på
beteendevetenskap teologiskapa° via Uppsalainstitutionen universitet.
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både moral ochuttryckeråttonde budensjunde och rätts-Femte,
vittnesbörd.falsktstjäla eller bäraskall icke dräpa,ordning. Du

Även sekulariseradedet Sverige ii sägerHär störst.är acceptansen
och hållet tillämpliga.de heltsnitt nio tio procent87 årattav

budordalltsåpraktiken finns det åtminstoneI över-tre som
bindande.civilisationväldigande imajoriteter vår accepterar som
femte,årtusenden.formuleradefunnitsOch de har i Imånga

funda-ord etisktfinns med andraåttonde budensjunde och ett
allmängiltigt.praktiskt Detbevisligen rätts-är taget germent som

utgångspunktden rättsliga argumenteringenordningen och en
klasser-uppdragsgivare,lagstiftare, affärslivetspolitikensbortom

filosofiska diskus-demaktförhållanden, intressen,nationensnas
tyckande.och vanligtsionerna

bindande, allmängiltigaantalbeläggenempiriskaDe ettom
kraftsjälvständig imöjligtlagbud det rättengör att som ense

får deombud ellervaldadesamhällsutvecklingen. Oavsett ärom
allmänhetensförankradesådana lagbud iröstsom ger

samhällsdebatten.auktoritetmoraluppfattning speciell ien

liberala samhälletMåttlighetens dygd i det

liberaladet modernaprekärtdet mycket ifinnsSom ärsett som
England knapptuppstodsamhälle isamhället. Detta änär mersom

ojämförligmedoch utbrettutvecklats siggammalt. harDetår250
blir benägenimponerandeResultatensnabbhet. såär attatt man

litetsamhälle, likadennateckenförbise varje att typ somav
grundvalar.orubbligabyggtsamhällen,andra är
fundamentalasamhälletsvilkamänniskor inserFå normer

snabbthurvandrarförstår hur anomien,egentligen Få näraär.
dethur litet spelrumblåsakastvindar kanmoralpanikens upp,
samhällefått dettalivsområdenolikaden balans mellanfinns i som
kraft-bevaka den ömtåligafrodas.och inte"Genomväxa attatt

bland demöverflödssamhällen,dagensbalansen har några av
fak-ochfarligt stagnation stårtroligen kommitSverige, nära en

Zetterbergnedgånginför 60-61.tiskt hotet 1979, som en
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Etiken innehåller motvikt till obalanserna. finnsDen ien
återhållsamhetens dygd.

grekiska begreppetDet återhållsamhet, sophrosyne, används av
beskriva hållerHomeros lockelserigen iatt mot attpersoner som

övermod slåss gudar, lockelser till oförsiktighet frivolite-ochmot
Vid Delfioraklet predikadesi aldrig skulle till över-ter. att man

drift i grekiskanågonting. De tragedierna hade oftastora som
den katastrof drabbar den hjälte vägrar sätta gränsertema som som

för ambition och livslust.
bärande del allmänna återhållsamhet.En Atens opinionav var

lockelserDe konst, filosofi, makt utövadesom etceterapengar, var
fullt godtagbara i länge överdriftAten, inte gick till ochså man

fanatiker.blev medborgare förväntadesEn omdömetinteatt tappa
framgångsin dithän han kunde anklagas för övermod,genom att

hybris. blev han olidlig gemenskapen.Då i kunde då nedHan tas
jorden, falli tillfälligomröstningextrema genom en om

landsförvisning.
Platon berättar Sokrates, sedan han diskuterat med Faidrosatt

invid Pan-tempel, denna bön:uppstämmerett
Ärade och alla andra gudar dettaPan tempeli

sjdlfd skönhet,Låt min sin inre
och låt alla ägodelar anderordnamina människa.sig min inre

den människanMå jag rik,visaanse vara
och endast det livets godamå jag äga

människa med sjalvhehirskning lean hära eller uthärda.som en

Sokrates praktiserade oftavitt inte religiösaså riter. Detta ärvet
den enda bevarade bön tillskrivs honom. uttrycker denBönensom
måttlighet och balans krävas för bibehållaansågs attsom samman-
hållningen det atenska samhälleti med dess möjligheter imånga
de egenrådiga livsområdenas mångfald.

Platons dialogI Fjärde boken blir måttlighet deStaten en av
fyra dygderna. vishet,övriga rättrådighet och mod.De ärstora
Måttlighet den enda dessa klassiska dygder jagär ärtrorav som
oundgänglig det liberalai samhället. nödvändig dygd förDet är en

allsidigt, differentierat samhälle, totalt för alla lockelser.öppetett
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Sophrosyne latin i Ciceros retorik och filosofi uttrycktes- -
fickoch färgtemperantia romersk, närbesläktad värde-som av en

modestia.ring, Till de klassiska fyra dygderna lade kristendomen de
paulinska: hopp och kärlek. kan lätt följa deMan sjutre tro,

dygderna medeltidens och den tidens konst- och idé-genom nyare
historia. uttrycks oftaDe skrifti och bild. bokenI Samme Roi
skriven för kung Filip Frankrike1279 avbildas Temperantiaav som

gestalt avråder kvinna vid festmåltid dricka deten som en atten
glas honvin Under blev det vanligarerenässansenserveras. att

ÅterhållsamhetensTemperantia avbildades med tyglar handen.i
livshållning hade fokussitt i gränsdragning och självbehärskning,
vilka inte de framträdande dragen hos renässans-mestvar
människan.

Finns den klassiska måttlighetens dygd dagensi svenska sam-
hälle Förvisso idén lagom" Väl etablerad deti vardagligaär om
värderingsklimatet. Vi enbartinte med uppskattning demser

under dag och allt bli rikast, eller bli mäk-som natt satsar att
eller bli konstnärligtigast, virtuos, eller fanatisk gudsman. En

svensk försummar allt för sin ambition intesom annat stora anses
alltid riktigt klok.som

nuvarandeVår grundlag inga för de politiskasätter gränser
institutionernas styrning näringslivet, vetenskapen och skolan,av
konsten, och välfärden. partipolitiskI enighet har fåttstor staten

sig Uddhammar offentliga1993. Den sektornväxa har blivitstor
vad kritikerna kallar den offantliga sektorn. Därför bildenär
ambivalent. folk hållerEtt lagom har demokratisktsom en
tillsatt Överhet med makt och offentlig sektor alltären en som

lagom.änannat
Ibland kommer dock måttlighetens dygd till Så ioväntat ytan.
uppmärksammat rättsfall Stockholmi våren Erik Penser1998.ett

hade 1980-talet blivit omåttligt rik aktieaffärer.sina Det
figurerar märklig episod inledningspläderingeni hansi stämningen

Nordbanken för tillbaka övervärdet dei aktier i Yggdrasilattav
han lämnat borgenAB i för lån han inte kunnat återbetalasom

under fastighetskrisen tidigare.några Vidår middag meden
prominenta industri- och bankmän, bland andra Pehr
Gyllenhammar, skulle den allmänna hamening varit att rena
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finanstransak-hämningar tjänarkapitalister, stortutansom
Nord-kan.produktion, börtioner näpsaän manommansnarare

imoraliskt kurage Penserfåttdärmed haskullebanken sättaatt
konkurs.

illvilligorättfärdigt,dettanaturligtvistycktePenser enatt var
denmiddagssällskapetstöddekansåvitt jagkonspiration. Men se

denlysande iränningliggerdygdmåttlighetens ensom som
för detförutsättningochtraditionenvästerländska Öppna,är atten

drägligt.skall blisamhälletliberalaallsidiga,
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