DISPOSITION

DEMOKRATINS DILEMMA
Att styra samhället

De grekiska statsstaterna, Platons Staten och Aristoteles kritik
därav.
Feodalismen
Upplysningen: Hobbes, Locke, Montesquieu (samhällskontraktet)
Marx
Rawls och Nozick
Modern demokrati
En helt annan syn på demokrati
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GREKLAND

DE GAMLA GREKERNA
År 510 f Kr gjorde den atenske aristokraten Kleisthenes uppror och
införde Solons folkstyre, demokrati, innebärande att alla
medborgare, dvs alla fria män över 20 år (inte kvinnor, slavar och
barn) skulle delta i det politiska livet och folkförsamlingen skulle ha
sista ordet när det gällde beslut .
Direktstyret i Aten byggde på tre institutioner: Folkförsamlingen som
stiftade lagar, domstolen som såg till att de efterlevdes och regeringen
som styrde staden, alltså i princip samma statsskick som vi har idag.
Som stöd åt dessa institutioner fanns en stab av olika tjänstemän
som förberedde de ärenden som skulle behandlas.
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ORGANISERING
Strategerna (10 st)

PLATONS STATEN
Regeringen

Arkonterna (9 st)
Lottning

500-mannarådet (50 i taget)
Folkförsamling (max 40 000, i regel 6-8 000)

Specialisering och arbetsdelning: Var och en gör det
som vederbörande är bäst på.
Detta avgörs av anlag och medför att samhället är
ordnat hierarkiskt där var och en har sitt fastställda
uppgift.
Krigarna och de som styr är högst upp i hierarkin.
De som blir krigare eller styrelsemän blir det tack vare
sina egenskaper och kan komma från vilken klass som
helst

Om en person fick för mycket makt kunde man rösta om landsförvisning
(Ostracism)
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PLATONS STATEN

PLATONS STATEN

Gemenskap: Krigarna och de som styr gör det enbart på grund av
kärlek till staten.
De får inte ta emot lön eller ha förmögenhet utan staten sörjer för
deras uppehälle. Förutom kritiska egenskaper ska de också vara
filosofer, dvs vetgiriga och söka efter vishet.
Krigarna och de styrande ska uppfostras i speciella skolor/anstalter
och får inte veta vem som är deras föräldrar.
Alla styrande kvinnor tillhör alla styrande män, och ingen kvinna
sammanlever ensam med en man; och att barnen är gemensamma, och
vet inte vem som är deras föräldrar.

Jämlikhet: Män och kvinnor har samma egenskaper, sånär som på
att kvinnorna är fysiskt svagare. Kvinnorna och männen är således
lika ägnade att styra staten.
Rasism: De styrande ska välja ut de som får skaﬀa barn för att
förädla människorasen. Härvid får man lov att använda sig av list
och bedrägeri.
Om någon missköter sig kan vederbörande bli nergraderad
Denna idealbild kan förverkligas om filosofer får bli styrande.
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PLATONS KRITIK AV DEMOKRATIN
En föga upplyst folkmassa tvingar bort förnuftiga ledare när dessa
fattar impopulära beslut. Istället dyker allehanda retoriker upp som
lockar folket med vackra ord eller hotar dem med enkla debattknep.
Dessa maktlystna politiker spelar på folkets lägre känslor, såsom
rädsla, hat eller girighet.
Det hela resulterar i att dessa politikerna, slutligen avskaﬀar den
demokrati som burit fram dem till makten.
För att rikta bort uppmärksamheten från sina politiska misslyckanden
missbrukar de sina nya befogenheter till att starta krig och förföljelse
av minoriteter.

FRÅGOR
Vem bestämmer vilka som ska styra?
Hur kan staten utvecklas?
Varför har denna skrift fått så stor genomslagskraft?
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ARISTOTELES KRITIK

FEODALISM

Alltför stor likhet och enighet är inte bra. Det sker
ingen utveckling! Staten blir statisk!
Folk bryr sig mer om ”sitt” än om det gemensamma.
Mord, överfall, bråk och skvaller går inte heller att
undvika. Sådant förekommer dessutom lättare då
släktskapet är okänt
Att ta bort barnen från föräldrarna ställer till stora
problem.
Att underklassen kan göra uppror faller tydligen inte
Platon in.

🤣
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FEODALISM
Kungen
Kungen hade inte råd att hålla en
Detta är en förenklad bild och
armé som kunde försvara hela
stämmer inte med hur det var.
landet. Därför infördes
Storvasaller Men historiker förr i tiden trodde
feodalväsendet
det!
Vasaller
Självägande
Bönder
Daglönare

FEODALISM
Feodalism (av franskans féodalisme, en avledning av senlatinets
feodum som betyder landområden) är en term som myntades under
1800-talet för att beteckna det gamla privilegiesamhälle från tiden
före franska revolutionen man ville komma bort ifrån – en orsak till
att begreppet redan från början fick en negativ klang.
Begreppen har rötter i latinisering av germanska språk. Ett
germanskt fehu (jämför svenskans fä, 'boskap', 'kor'), samt det
germanska ôd, 'rikedom' (jämför det gamla nordiska begreppet öd),
gav tillsammans upphov till medeltidslatinets feodum eller feudum,
med vilket man kunde beteckna en jordförläning.
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MACHIAVELLI

SAMHÄLLSKONTRAKTET

Är mest känd för sin bok ”Fursten”. Men han
skrev en massa andra böcker också.
Han var inflytelserik ämbetsman i Florens
under Borgia-släkten (Fursten lär handla om
Cesare Borgia) men råkade i onåd när
mediceerna tog makten.
Det finns tecken på att ”Fursten” i själva
verket är en satir!
Mer om Machiavelli: http://www.axess.se/tv/
program.aspx?id=5514
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SAMHÄLLSKONTRAKTET
Kallas också naturrätten och lanserades av upplysningen
Människan är av sin natur egoistisk, och individen och staten ingår
en slags överenskommelse där individen går med på att ge upp en
viss del av sin frihet mot att staten ska erbjuda skydd
Företrädare: Thomas Hobbes, John Locke, Charles-Louis de
Secondat Montesquieu, Samuel von Pufendorf, John Rawls och
Robert Nozick

HOBBES (1588-1679)
Människan är en egoist som styrs av sitt
egenintresse och i naturtillståndet är det en
allas kamp mot alla.
För att överleva måste människorna sluta ett
samhällskontrakt, genom vilket de överlämnar
sin beslutanderätt till staten mot att den
skyddar deras liv och egendom.
Samhällskontraktet och lagen blir lika.
Staten är ett nödvändigt ont eftersom
människan inte klarar sig utan den. Hobbes
liknar staten vid odjuret Leviatan i Gamla
Testamentet
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LOCKE (1632-1704)
Människorna har av naturen samma värde och
behov och kan förnuftigt komma fram till vad som
är rätt och fel.
Av denna naturrätt följer att varje människa har rätt
till sitt liv och sina åsikter liksom resultatet av sitt
arbete – liberalismens grundläggande idéer.
Samhällskontraktet är mellan människorna (vars liv
och egendom skulle skyddas) och statens
representanter, som kan avsättas.
Locke förordade maktdelning: en lagstiftande makt
(parlamentet) och en styrande makt (regeringen).

LEVIATHAN
1651
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MONTESQUIEU (1689-1755)
Den maktfördelningsprincip som Montesquieu
förespråkade var tredelad med sfärer skilda
från varandra: den lagstiftande (Riksdagen),
den verkställande/styrande (Regeringen)
och den dömande makten (Domstolarna).
Denna princip blev grundläggande för den nya
amerikanska konstitution som tillkom efter
den amerikanska revolutionen 1776-83.

PROBLEM MED SAMHÄLLSKONTRAKTET
Om människa är egoistisk kommer hon att utnyttja kontraktet. Men hon
blir alltid påkommen förr eller senare.
De svaga har inget att erbjuda de starkare i förhandlingen om kontraktet
hamnar i en ofördelaktig position. De skulle antagligen kunna sluta sig
samman och uppnå en starkare förhandlingsposition.
En del menar att staten, som den starkare parten, sätter villkoren och
individerna har ingen möjlighet att avsäga sig kontraktet. Det är därför
viktigt att kontraktets obligatoriska del begränsas till minsta möjliga, och
att ett kontrakt med frivillig anslutning upprättas för samhällets övriga
förmåner och förpliktelser.
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MARX

MARXISM

Olika samhällsstadier avlöser varandra, var och en med
en distinkt materiell bas
Det kapitalistiska samhället bär fröet till en högre
samhällsform: socialismen och i förlängningen
kommunismen.
Den enda källan till vinst är kapitalistklassens
exploatering av arbetarklassen – att lönearbetarna en
del av sin tid arbetar gratis och då producerar ett
mervärde för dem som hävdar sig rättmätigt äga
produktionsmedlen (produktionsinstrument,
råmaterial m.m.).
Jfr Locke och liberalismen!

Arbetarna bildar en klass som bekämpar kapitalisterna
Klass-begreppet är mycket speciellt för Marx
Målet är ett jämlikt, klasslöst samhälle
Lenin menade att en elit måste gå före och genom en revolution skapa
proletariatets diktatur, som sedan övergår i det ideala, klasslösa
samhället, där alla äger allting och personlig egendom inte existerar
Från marxismen utvecklades sedan socialism och anarkism
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RAWLS
Rawls ses som en av socialliberalismens främsta
moderna teoretiker.
Alla personer har rätt till ett så vidsträckt
system av friheter som möjligt, så länge dessa
friheter inte inkräktar på någon annans.
Ekonomiska ojämlikheter är bara rättfärdigade
så länge man kan visa att detta är till gagn för
dem som har det sämst ställt.
Samhälleliga institutioner bör vara inrättade så
att personer med samma naturliga talang och
ambition ska ha lika möjlighet till fördelaktiga
positioner.

NOZICK
Alla människor har rätt till liv, frihet och
egendom. Dessa rättigheter är lika för alla
och får inte kränkas av någon annan
individ eller sammanslutning.
Statens uppgift är att skydda dessa
principer, det blir en nattväktarstat
Omfördelning av välfärd är moraliskt
förkastligt
Att betala skatt kränker självägandet och
innebär tvångsarbete
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MODERN DEMOKRATI

VAD KRÄVS FÖR DEMOKRATI?
Ett parlament
Rösträtt
Yttrandefrihet
Fri press
Rättsväsen, som bl.a. hindrar mutor och röstköp
Säkert samhälle så medborgarna kan rösta utan fara
Någorlunda upplyst befolkning
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DEMOKRATISKA STYRELSESKICK
Parlamentarism, där parlamentet lagstiftar, regeringen styr och
domstolarna dömer
Presidentialism, där presidenten styr, parlamentet lagstiftar och
domstolarna dömer
Full presidentialism, utan regering och premiärminister. Ex: USA
Semipresidentialism, med regering och premiärminister. Ex:
Frankrike

PARLAMENT
I samband med Magna Charta 1215 i England skapades något som
liknade ett parlament
I Sverige var första riksdagen 1435 i Arboga
Ståndsriksdagen avskaﬀades 1866
Enkammarriksdag infördes 1971
I en demokrati väljs parlamentets medlemmar i allmänna val där alla
medborgare har rösträtt
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RÖSTRÄTT

YTTRANDEFRIHET

Rösträtt är ett av fundamenten för demokratin.
I Sverige infördes allmän rösträtt (stort sett, fanns vissa
krav på minimiinkomst och betald skatt) 1918
I delstaterna Wyoming och Utah fick kvinnor rösträtt
1869 och 1871.
I Schweiz införde man allmän rösträtt 1971 i riksvalet. I
lokalval så kämpade kantonen Appenzell Innerrhoden
länge emot och först 1990 fick kvinnor rösträtt i
lokalval där.
I Liechtenstein fick kvinnor fick rösträtt 1984

Innebär att alla partier ska ha rätt att propagera för sin uppfattning
Även nazister!
Man kan införa vissa begränsningar som t.ex. hets mot folkgrupp
Voltaire påstås ha sagt: Jag hatar dina åsikter men är beredd att dö
för din rätt att framföra dem! (Men det är felaktigt!)
Kan man se någon skiljelinje mellan liberaler och socialister här?
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FRI PRESS
Den fria pressen (inkl radio, TV) granskar makthavarna
Men samtidigt finns ett ekonomiskt incitament, tidningens ägare
vill tjäna pengar
Därför publicerar man sånt som säljer, dvs skandaler
De politiska partierna gör allt för att undvika skandaler och
anpassar sig noga till pressen
På så sätt blir demokratin ett presstyre istället för ett folkstyre

PROBLEM MED DEMOKRATI
Demokrati innebär att majoriteten bestämmer.
”The winner takes it all”
Kan leda till stora motsättningar om det är en stor minoritet och
man är oense om viktiga saker
Man röstar på en trevlig person istället för vad denne står för
Lågt valdeltagande
Kan lamslå staten om ingen tydlig majoritet kan visa sig!
Churchill: Demokratin är ett dålig statsskick – men alla andra är
sämre!

33

34

33

34

DEMOKRATI OCH KRISER
Ex: För att minska CO2-utsläppen krävs drastiska åtgärder som
t.ex. flygskatt, höjda priser på fossilbaserat bränsle etc.
Dessa åtgärder är impopulära och kan inte användas för att värva
röster
Alltså föreslår inget parti dem
Förändring kan bara ske om majoriteten av befolkningen vinner på
det

EN HELT ANNAN SYN PÅ
DEMOKRATI-BEGREPPET
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HENRIK ARNSTAD

HENRIK ARNSTAD OM DEMOKRATI
Demokrati är inte ett statsskick, det är en ideologi!
Inkludering, mångfald och allas lika värde kännetecknar demokratin
Demokratin blev allmänt accepterad först efter andra världskriget och då
som antinazism.
Att demokratin har avideologiserats har gjort den sårbar, t.ex. försvaras
nazisters yttrandefrihet inom ramen för demokrati.
Detta missbrukas: DDR och Sverigedemokraterna
Det har aldrig funnits en stat som har lyckats förverkliga demokratins
dröm om det goda samhället.

Journalist, författare, historiker och
debattör mot nazister
Har skrivit flera böcker bl.a. ”Hatade
demokrati” där han går genom
demokratins historia.
Han har speciellt studerat nazismens
historia
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INTE PROBLEMFRI

FINITO

En grundpelare i demokratin är alla människors lika värde
Detta gäller även nazister!
Det är ett dilemma!
Men ett samhälle som är baserat på en demokratisk ideologi har lagar
som stöder denna. Och då kan nazismen förbjudas!
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Nu fikar vi!
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