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dis-fördjupaförsöktDemokratiutredningenolika harPå sätt att
liksom iseminariercivilsamhället.svenska Pådetkussionen om
för de-forskarvolymerz harsmåskrifterl och gett utrymme

perspektiv.vetenskapligaideologiska ochmed olikabattörer
med-och det civilacivilkuragetmedborgarandan,Debatten om

hemsida.intensiv vårstundom varitharborgarskapet även
medvidareförs debatten någrafem inläggenföljandeMed de
värde.demokratiska Detcivilsamhälletsytterligare tolkningar av

följandefyra därpåmedan deidéhistorisk inriktningförsta har en
kritik.feministisksamtidshistorisk, delvisbärs upp av en

tillställninghar tagitledamöter inteDemokratiutredningens
synpunkter.författarnas

Erik Amnd
Huvudsekreterare
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demokratininstängdaDen

svenskstatssocialism iRörelsesocialism och
arbetarrörelse

Mats Dahlkvist

statssocialismRörelsesocialism och1

för det inomhär essän kommer jagdenI argumentera attatt
harfrån begynnelsenoch existerat,arbetarrörelsen existerar, ett

Å pol kansidanspänningsfält mellan poler.två som manena en
Å kallapol kanandra sidankalla rörelsesocialism. som manen

vägvalideologi,Spänningsfältet organisation,statssocialism rör
samhällsförhållandenaexisterandeför förändring deoch strategi av

bemyndigande.frigörelse och Spännings-individensriktningi mot
ochhandlandepolitiskgrad organisation,fältet högirör synen

myndig-individensSpänningsfåltet medför olikastyrelse. syn
frågan demokra-därmedinflytande, ochegenmakt ochhet, om

former.förutsättningar ochtins
spänningsfältet mellan rörel-och praxeologiskaideologiskaDet

vidl och Räftegård, allaLödénThomas Denk, CurtkollegorMina Hans
första utkast.har kommenteratstatsvetenskap, Karlstads universitet, ett

för kritiska synpunkter.tackskall haDe stort
och2 statssocialism mittrörelsesocialism kontraBegreppsparet är eget

statssocialismdetta Ordetför förstaanvänds veterligt gångenmig sätt.
tyskaden tidigasocialismens idéhistoriafinns däremot tidigare i som
förslagFerdinand Lassallesbeteckningnedsättandesocialdemokratins

använder detstöd till kooperativ. jagstatligt Här sätt,ett annat merom
avhandlingenungefär hos iallmänt, Gunnar Hanssonstatsvetarensom

socialistiska sam/sälls-Wigforss och deteller arbets/øypotes DenDogm unge
proje/etet 1997, 232-234.t.ex. s.



DEN INSTÄNGDA DEMOKRATIN

sesocialism och statssocialism de socialdemokratiskaär större än
och kommunistiska föreställningsvärldar.partiernas omfattarDet
och präglar hela arbetarrörelsen, dvs. den fackliga rörelsen,även
den kooperativa rörelsen, syndikalisterna Spänningsfältetm.m.
präglar ställningstaganden och åsiktsskillnader ochinom partier
organisationer, också åsiktsbrytningar mellan dem. Det på-men
verkar också individerna. flesta socialistiska aktivisterDe grund-
lägger sitt politiska tänkande basplanet, direktdemokratiskai
och närdemokratiska sammanhang. kommer därmed levaDe att
sitt politiska liv med identitetinre och mentalitet rörel-ären som
sesocialistisk, de kanske huvudsakligen verkar praktiskt itrots att

statssocialistiskt sammanhang. underDe tidett yttre som senare
har rekryterats direkt till förmodligenslipper dennatoppen

mellanmotsättning identitet ochinre sammanhang.yttre
"Rörelsesocialism kallar sådanjag och sådana idéerpraxis i ar-

betarrörelsens historia där industriarbetarnas och det arbe-övriga
tande folkets utgångspunkt ochorganisering tyngdpunkt.ses som
Arbetarnas och erfarenheterorganiseringegen egna ses som
bärande strukturer för det samhället. institutionellt-orga-Denya
nisatoriska lösningarna söks linje med självförvaltningi och själv-
organisering. Idéer demokrati och socialism som inomom
socialistisk idétradition och oftaspråkvärld sak,är samma en
aspekt frigörelse och bemyndigande rörelsebaseradav ses som
direktdemokrati eller närdemokratisk demokrati.representativ
Rörelsens deras medlemsmässigaorganisationer, styrka, deras idé-

vitalitetmässiga och deras demokratiska förankring ettses som
tillräckligt mål. Levande blirorganisationer självändamål. Rörelse-
socialister tänker sig decentraliserad organisationskultur ochen ett
decentraliserat samhälle. Rörelsesocialismens tänkande sigrör ner-
ifrån och Rörelsesocialistiskt tänkande finns historiskt över-upp.
allt, i eller mindre form,uttalad bådeinom socialdemokratinmer
och kommunismen, eller fackföreningsrörelseninom och koope-
rationen tänkerDen vanligtvis ideologisktsig och organisa-ett

3 Federalism, både ekonomin ochi i värdeordpositivtärstaten, ett
bland de uttalade principiella rörelsesocialisterna, anarkistiski ochmest
syndikalistisk tradition efter Proudhon, Bakunin och Kropotkin.
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MATS DAHLKVIST

sidaorganisationsformerolikasamhälle medpluralistiskttoriskt
sida.vid

den inomkallar strömningandra sidan, jagStatssocialism, å
statsmakt,tonvikten vidläggerarbetarrörelsens historia som

ochstyrka inne-parlamentariskaförvaltningar,offentliga partiets
meddenmotiverade sin existensTidigtregeringsmakt.havet enav

politiskaerövrandet denmarxistisk" retorikförment avom
tillfolketorganiserapartietmakten Avsikten att genomvar
tillproduktionsmedlenöverföraoch sedanriksdagenmajoritet i

insti-statsmakten.5demokratiserade Dedendvs. tillsamhället,

under periodenl "ortodoxa 1885-1910socialdemokratins marxism ärI
hämtad från Detmakten",den politiskafrasen "erövrandet ärsomav

iargumenttionenslags imanifestkommunistiska 1848,partiets mantraett
tradeekonomister,kooperatörer,fackföreningar,debatt mot
retoriskaortodoxadenna marxismsm.fl. Karl Kautskyunionister" är

ochlåtaretoriskaperiod. Marxunder denna Det ärmästare greppet att
programmatiska principer itillfraser från tid blitidsbandnaEngels enen

ochpolitiskliknandesekelhalvt Enhelt situation ett senare.annan
inomoch Stalinsamhällsfilosofisk dogmatisering bygger Lenin uppsenare

ortodoxin.stalinistiskamarxist-leninistiskaden
5 missförstånd stattendentiösahar varitDet termernaomen massa

socialis-demokratiskadenochtid. Liberalismensamhälleoch senare
används konse-"samhället"begynnelsen:entydiga sedanär termenmen

folketshar blivitdemokratiserade statsmakten,för denkvent när staten
samhället,organiseradepolitisktgodasamhället det"civilaDet ärstat.

däremot,"makten,ellerOrdetpolitiska styrelsen.den "stateninklusive
elleraristokratinsellerkungamaktenstalarställetanvänds i när man om

retorisktalltså heltstyrelse.orättfärdiga politiska Detfåtalsväldets är
västliga demokratiernasdemarxist-leninister talarkonsekvent när om

behöveroch alltså"klassherravälde"styrelse klasstat,politiska ensom
begreppsligkonsekventocksåkritisk teori Detstaten". är propa-enom

1980-taletnyliberalismen underochden högerngandastrategi när nya
politiskademokratiernasde västligaanvända ordetbörjar "staten om

orättfärdigden gamla associationenför frammanastyrelse, av enatt
bortglömd. Sebegreppshistoriatycks dennamakt.politisk Numera nästan

kri-samhällsdebatt.och Ensamhällsteoricivila samhället imin Detessä
Offentlig sektor.samhälle kontrared. CiviltTrägårdh,analys,tisk i L.

SNS 153-230.1995, s.



DEN INSTÄNGDA DEMOKRATIN

tutionellt organisatoriska lösningarna för det samhället söks inya
linje med och offentlig förvaltning. tänker inledningsvisManstat
främst statligt ägda företag, efter hand också statliga väl-
färdsprogram implementerade offentligai myndigheter. Statssocia-
lismen kommer försöka bygga arbetarrörelsenin och dessatt orga-
nisationskultur i enhetligti tänkt samhällsorga-statsapparaten, en
nisation. statssocialistiskaDen traditionen kommer med nödvän-
dighet bli beroende inneha regeringsmakt eller åtminsto-att attav

stark ställning riksdagen.i Idéer demokrati blir vid denne en om
statssocialistiska polen knutna till konstitutionens och partiväsen-
dets institutioner. Tänker demokratisk Vitalitet tänkerman man

partiet. Rörelsesocialismen, sida, betonadesin självorganise-å
frivilligorganisationernaringen och det viktigaste medlet.som

Statssocialismen betonar i stället detpartiet socialdemokratiska
respektive det kommunistiska. Statssocialismen kommer därför

med nödvändighet tänka uppifrån 06/7 ned. hållsDenatt samman av
uttalade ideologiska den socialdemokratiska respektive densystem,
kommunistiska partiideologin. tänker enhetligDen sig ochen
centraliserad arbetarrörelse och enhetligt och centraliseratett
samhälle. tänker enhetligaDen sig och systemskiften.system

2 "Välfärdsstaten -för eller emot". Den
diskursiva strukturen i nutida
samhällsdebatt

Bilden arbetarrörelsens idétradition, den framstår deniav som
offentliga debatten sedan märkligt torftig, eller skall1990, jagär

påtagligt tidsbunden. socialistiska idéarvetDet har kommitsäga att
likställas med statssocialism. Statssocialism då inteses ens som

företagsamhetstatlig offentlig sektor och välfärdsstat. 6utan som

6Med "socialism" alltså dejag politiska rörelser utifrån grund-menar som
läggande idéer radikal demokratism haltinte vid produktio-görom en

hemliga verkstad dörr skrivet obehörigastår tillträ-äganens vars
de alltsåMarx. Det alla rörelser vill ifrågasätta marknadens ochär som
kapitalegendomens samhällssystem utifrån radikalt demokratisken
ståndpunkt. det finns olikaAtt inom den socialistiska idétradi-synsätt
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arbetar-förenklade bildanknytningspunkter för dennaViktiga av
Maktutred-haravsiktliga eller inte, varitrörelsens idétradition,

ellertendens slutrapportenpolitiska i Yvonne1990,ningens
rätta/lägga livet tillbokHirdmans Att

drabbatocksådagens debattlägemisstolkning harliknande iEn
liberalsocialliberalism och uti-idétradition,den liberala vänsterns

skildras enbartkommitden harlitarianism, även att somsom
liberalkon-ortodoxavälfärdsstatlig riktning.statsbejakande Deni

haroch 1990-talenoffensiv underideologiskaservatismens 1980-
traditionen. tänkersocialliberaladenfrämst riktat Jagsig enmot
grundadOhlins i Bent-socialliberalism Bertil snitt, somnamnav

tankesmedjor,energiska högernsdenham och Mill. 8JS. Från
misskrediteringarstridharunder de tio åren, strömsenaste aven

huvudfåranhittillsvarandedenriktadeoch bannbullor utgått mot
Bentham ochtillhar lettborgerligaden Deninom vänstern. att

politiskakorrekteden politisktHayekharMill F.A.ersatts somav
filosofen parpreference.

socialliberalismenrespektivesocialdemokratinbilderDessa av
samhälls-ochallmänpolitiska diskussionendeni sin turstyr

skulle vilja kallainstängd vadblir i jagDiskussionendebatten. stat-
förmarknadsfällans eller emot-mönster.

Partipolitikenoch tidsandan.det politiska lägetBakgrunden är
förställningskrigbeståtthar huvudsakligen iunder 1990-talet ett

därmedidétradition tolkassocialistiskeller välfärdsstaten. Allemot
från börjanarbetarrörelsensektor-statlighet.offentlig Attsom

fackföreningar, ochfrämstfrivillig självorganisering igrundas i att
individensradikal demokratismgrundasidéersocialismens i omen

fram-kommerdefinieras och tillämpasskallhur "demokrati"tionen att
nedan.

historiska bristerna7 framhållit dehar medRothsteinBoStatsvetaren rätta
reglerande och planeko-Myrdalsdär makarnaHirdmans glidningari

idémäs-och socialpolitikenstill socialdemokratinsnomiska görssynsätt
Civiltred.antologin Trägårdh,bidragRothsteins L.,kärna. isiga Se Bo

kontra offentlig sektorsamhälle 1995.
antologin8 traditionskildring denna politiska i Sverige,För t.ex.seaven

Folk samhälle, Falköpingideologi och politikLiberal AB 8C1934-1984,
1984.
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DEN INSTÄNGDADEMOKRATIN

frigörelse och bemyndigande, glöms därmed bort, förträngs och
blir deti Likaledesotänkbart. glöms bort den social-närmaste att
liberala idétraditionens de återfinns frivilligorganisa-irötter även

ochtioner självorganisering, då främst frikyrkori och nykter-
hetsförbund också föreningarkooperativai liberalaDenmen

problematik berörs indirekt denna eftersomivänsterns essä,
mellan liberal och Socialistisk höger ganska fly-gränsen Vänster är

tande allt sedan 1800-talets kamp adelsvälde ochgemensamma mot
kungamakt och försekelskiftets kamp demokratin. härDet är
dock huvudsakligen arbetarrörelsens främstochessäen om so-
cialdemokratins idétradition och ideologiskainre spänningar, även

använderjag idéhistorien för bearbeta tidsbundna före-våraom att
ställningar och i föreslå problemenessän synsättett om sam-
hällets demokratisering.

Strukturellt politiskadenutgår energin i 1990-talets ställ-sett
ningskrig välfärdsstaten från situationen EU-anpassning,om av
finansmarknadernas och storföretagensavreglering globala strate-

Idépolitisktgier. har den politiska kommit frånenergin den mili-
liberalkonservatismen, attacken välfärdsstatentanta ser motsom
parallell till attacken det kommunismenssom moten statssystem,

tycks lyda.stat parollen dettastat ställningskrig,I ochsom
under det strukturella och politiskadet trycket, har det deninom

9 kan betona folkliga karaktärenMan inte den och1880- 1890-nog av
talens rösträttsrörelse och dess folkriksdagar, hur de från småfolketsutgår
och industriarbetarnas självorganisering frikyrkor,i nykterhetsföreningar
och fackföreningar. denna anda och dennaDet tradition jagär som menar
misskrediteras den nutida bilden. anda ochDenna tradition nämligenärav
närvarande arbetarrörelsen politiki eller vänsterkanteni ända in i våra
dagar.
loja, anknytningen inom den europeiska mellan liberalism ochvänstern
socialism tillbaka till franskagår revolutionen och dess efterspel1789 1830
och socialistisk huvudfigur Karl1848. En börjar banaMarx, sinsom t.ex.,

liberal chefredaktör, och det radikal liberal tidningsman hanärsom som
flyr till förföljdParis denår preussiska Säkerhetspolisen.1844, av

antologinSe civila samhälletDet Timbro med Håkan1990t.ex.
Arvidsson och redaktörer.Lennart EllerBerntsson ZetterbergsHanssom
bidrag Trägårdh,i red. samhälleCivilt kontra offentligL., sektor 1995.
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socialde-huvudlinjer.formulerats Inomsocialistiska tvåvänstern
sek-offentligadenför neddragningharmokratin stått avenman

riktningomstruktureringmed ivälfärdsprogram parat entorns
Argumentationenkonkurrensutsättning.ochprivatisering ärmot

EU-anpassande. Väns-och långsiktigt Inomstatsfinansiellfrämst
socialdemokratintill den positionhar retireratterpartiet somman

denbevarandeparollen1970-talet, och ställtunderintog ett avom
förr.devälfärdsprogrammen sågsektorn ochoffentliga utsom

medan demoraliskochfrämst idémässigArgumentationen är
väl-konstruktionsproblem iochstatsfinansiella konsekvenserna,
inteMiljöpartiet jagned eller negligeras.färdssystemen, tartonas

framskjuten ställning idethär, värtäven ana-mervore enomupp
vänstern.den politiskalysen av

vilken dessatilldennaställning här,skall iinte essä,Jag avta
försvarasBåda kanönskvärd.realistisk ellerbåda linjer är mestsom

logikställningskrigetsnödvändigapolitiskt i ärom mansom
denna påminnavill jag ioch socialist.demokrat Däremot essä om

denoch hurnuvarande debattsituationendenhur tidsbnnden är styr
denoch hurproblemformuleringarföreställningsvärld och våravår

villframtida alternativ. itänkandet Jagpåverkardärmed också om
arbetar-svenskabilden dendekonstrueradenna kritisktessä attav

handlatskulle haenbartidétraditionsocialismensrörelsens och om
kritisktvill påminnavälfärdsstat.offentlig sektor och Jag om

demokratismensochsjälvorganiseringensrörelsesocialismen, om
synfältetvillDärmed jagviktiga och ständigaroll öppnanärvaro.

framtidsdiskussion.nyskapandeförutsättningslös ochför en mer

syfteUtgångspunkt, inspiration och3

ochmaterialettraditionellahaft, förutom dethjälp har jagTill min
antalarbeten, intressantahistoriskatillgängligasedvanliga ett
idétradition jagochhistoriaarbetarrörelsensstudier somavnyare

rasande in-villoch främst jaglyfta fram.villhär Först nämna en

miljö-medidérymdensatellit sinpolitisk iliggerMiljöpartiet ensom
ochnärdemokratisktcentral, och med visionerprofil sina ett merom

direktdemokratiskt samhälle.
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och fundamentalt nytänkande studie lundahistorikerntressant av
Ingrid Millbourn, till maklighetRatt denOm svenska socialde-
mokratins larprocess Ingrid Millbourns1990. studie har miggett

helt tolkningsperspektiv arbetarrörelsens historia,ett nytt ett
perspektiv framläggerjag och använder dennai Detessä. ärsom en
bok förtjänar tänkas Däreftermånga villgånger. jagöverattsom

Gunnar frånHanssons, Göteborg, grundliganämna statsvetare
studie Wigforss, eller arbetshypotesErnst Dogm Denom unge
Wigforss och det socialistiska samhallsprojektet kastar1997, som
ljus barainte Wigforss också den glömda elleröver överutan
förträngda samhällsfilosofiska och idépolitiska diskussionen vid
seklets början. beundransvärd studieEn Schmidts, his-Wernerär
toriker från Stockholm, skönlitterärt njutbara Kommnnismens

första världskrigetsi historiska studie kring arbetarrö-rötter Enriirn.
relsens historiska misslyckande Schmidts arbete har1996. hjälpt
mig äntligen förstå det socialdemokratiska dennavänsterpartiet,att
djupt missförstådda och misskända gruppering under denmitt

tumultartade perioden Idéhistorikern1917-1920. Tomasmest
arbeteJonssons efter detAtt möjliga.sig Utsugningsbegreppetanpassa

och ideologiska förändringarSAPzs har1911-1944 1998 gett
förnyad kännedom med materialet infallsvinklar medsamt nya
tanken partiideologi skulle kunna tolkas psykoanalytiskt.att

sådan här kanEn naturligtvis skrivasinteessä utan en egen po-
litisk ståndpunkt, utsiktspunkt perspektivet ochen som ger en
avsikt energin. migFörstå kritiskinte till allJagrätt. ärsom ger nu
statssocialism: offentligt bedriven skola, äldreomsorg, boende,
radio, television, begravningsväsende, universitet, Vattenförsörj-
ning, civilförsvar, räddningstjänst, elförsörjning, telekom-vägnät,
munikationer, kulturliv, naturvård, barnomsorg, miljövård och
sjukvård vill jag inte Särskilt de existerarutan.vara ettom som
utflöde levande demokrati. jag skulle gillaMen dem ännuur en

13Samtliga dessa arbeten har haftjag glädjen ha kontakt mednärmareatt
forskare. Vid Millbourns, Schmidts och doktorsdisputa-Jonssonssom

fakultetsopponent.tioner jag avhandlingPå Hanssons jagvar var en av
handledarna. vill jag tacka förHär åter inspirerande meningsutbyten och
stimulerande åsiktsskillnader sakligt och metodologiskt.
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demokra-ochmed vitaltförenadedessutomde ettvoreommer
stödjerochoffentligadetorganisationsväsende därtiskt garanterar

Ungefärverksamhet.självförvaltandefrivilligorganisationernas
kallat privatadetsekler harsedan såoch kommun stöttstatsom

institue-"själv-förvaltningoch"egen-makt"näringslivets genom
infrastrukturlämpliglagstiftning,beskyddandeochrande samt

subsidier.ochfinansiella lån
välfärdsstatochstatssocialismvinklingkritiskaMin sommot

bemyndigandeoch ifrigörelseindividenstillendaden vägen ett
följande. Viställetindustrisamhälle imodernt post-post- är

tänkande,fastlåsahorisont vårtvälfärdsstatsdebattensfår låtainte
får låtastruktur. inteViemot-fällan diskursivför eller ensom

ivisioner1990-talet begränsafrån våratillfällig debattsituation
utformningfemtiode årensdiskussionen närmaste sam-avom

individenoch äridagställningIndividens ihällets institutioner.
storföretag,främst löntagaresamhälle storstä-dagens gentemot
kommunikations-storskaligaoffentliga institutioner,der, stora

bemyndi-frågor autenticitet,mycketställer lika omsystem etc.
slutandedetindividens ställning imaktinflytande ochgande, som

kommersiellaochurbanismindustrialism,framväxande1800-talets
ocharbetarrörelsenssvenskamodernisering.och kulturella Den

politiskaochtraditionorganisatoriskaidétradition,socialismens
nutida domine-denrikarebetydligtperspektivdettai änärarv

sektorn.offentligadenrande koncentrationen
perspektivet.breddaförbakåttänkerhär jag tittadenI essän att
förloradeoch tilllinjerglömdatillvill spåraJag synessynesupp
tillfälligtstatssocialismensynliggöravilltänkesätt. Jag ensom

tillfälligtrörelsesocialismenochvinnande tradition, som en
förnödvändighetensynliggöraoch därmedförlorande tradition,

fritt och bortomtänkainför framtidenalla nuetsatt meross
institutionellt-organisatoriskaochstrukturdiskursiva nuets

iöppningåstadkommaförsökaDärmed vill jagnaturligheter. en
okändatilldörrarfantasinstankemönstren, vägaröppnarätt atten

fram-olikaoch diskuteraformuleravillmåste prövas närsom
tidsalternativ.
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Samhällsteori4 och demokrati i nutida
samhällsdebatt

offentligaDen debattens koncentration till välfärdsstaten, och de-
battens för eller bär emellertid djupareemot-mönster, en pro-
blematik. harDen med Samhällsteoriviss och politiskgöraatt en
ideologi. Under 90-talet har samhällsteoretiskviss bild ihärdigten

från främst liberalkonservativt håll och blivit tillpropagerats en
dominerande tolkningsnyckel. Samhället skildras och tolkas isom
grunden bestående sfärertvå variant den klassiskaen bor-av av
gerliga tankefiguren marknad och från kampenstat" socia-av mot
lismen under mellankrigstiden. uttrycks denna tankefigurNu i

sammanhållen och livligt propagerad Samhällsteori där allaen sam-
hällen alla tideri ha bestått sfärer: den statliga sfärentvåsägs av
och den sfåren.civila sidan har följaktligen:På statenena
offentliga sektorn politiken makten myndigheterna
makthavarna. andra sidan finnerPå det civila samhället pri-

sektorn näringslivet marknaden friheten de VanligaVata
människorna. Allt finns samhället kani klassificerassom som
antingen deni eller andra begreppsliga fållan, där denena ena per
definition ond och den andra definition god. fungerarär Såper en
effektiv ideologisk föreställningsvärld. verksamhetVarje inom
offentlig sektor alltså definitionmåste tolkas "statsmakt.per som

utflöde offentligaVarje politiska maktut-ur processer som
övning. Varje politiskt syftande blirorganisation potentiella
makthavare. Efter hand har denna sektorsin-nyanseratman
delning låta "den civila sfären delas delar:in i tvåattgenom

H Se PlanhashållningsdehattenLewin, L. Uppsala Dahlkvist,1967,t.ex.
Staten, socialdemokratinM., och socialismen Lund Carlsson,1975, B.,

Staten Gustav Casselsoch Eli eckschersF. H rollpåmonster.som statenssyn
och tillväxt Lund 1988.
15 framställningFör och kritik detta tänka, dess bristandesätten attav
idéhistoriska förankring och dess tvivelaktiga politiska ochrötter

politiskaoansvariga innebörd, min nämnda Dahlkvist, M.essäse ovan
civila1995 "Det samhället samhällsdebatti och samhällsteori. kritiskEn

analys Trägårdh,i red. Civilt samhälleL. kontra offentlig sektor 1995.
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och dencivilt samhälle. Bilden antistat-marknad och "statenav
det civilagrundtanken ändras dock inte. Staten stårliga mot sam-

sfärer.hällets två
det civilamedsamhällsteoretiska bildenDen gentemotstaten

civilsamhälle,marknad ocheller påver-samhället, gentemotstaten
maktdemokratisk politiskdemokrati ochtänkakar sättet att om

sammanlänkademinst sätt.tre
och politiskpolitisk ordningförsta nedvärderarDet sättet
konstruerad förbildensamhällsteoretiskamakt. tudeladeDen är

tänkande.och antipolitisktfram antipolitiskbära vision ettatt en
definition fult ochoch politisk maktPolitisk ordning någotär per

och makthavare.eftersom liktydigt medmotbjudande, det är stat
frivilliga kontraktmarknadensfrivillighet,Endast marknadens

bra och önskvärt.organisationsprincip, Görannågotärsom
försvann framlagtMedborgarenhar bokenRosenberg 1993i som

antipolitiska inställningdennaallvarliga bekymmersina över som
Underborgerligheten.den liberalkonservativahar inomgrasserat

Moderata samlingspartiet,propagerades denflera inomår t.ex.
invänd-kritiskaRosenbergshöjdpunktmed Göran1990.runten

oansvarighetmedför allvarliginställningsådanning är att enen

° Ibid.
"Jag politisk kommentar.undanhålla personlig Denkan miginte en

efter handsfärer upplevdesbilden medsamhällsteoretiskaursprungliga två
fick"mjuka värdenanyliberalt hjärtlös.alltför ekonomistisk och Desom

skulleliberalkonservativ ideologioch för inteplats,ingen måste att
frågorna.de hårdaalltför grabbigt inriktadupplevas Man varsom

betonade närsamhälle,från kristdemokraternaunder gemen-sompress
och lätskiljde då marknaden,liberalkonservativaskap och familj. De ut

släkt och frivilligorganisationerbetyda familj,uttrycket civilt samhälle
förläggsoch vårdande värdenamjukaföljande tänkvärt.enbart. DeMen är

servicetänkande, ocheffektivitet och intemarknadens ekonomiskatillinte
förvalt-sektornseller den kommunala itill välfärdsstatens omsorg

och Välgörenhetsorganisationernasfamiljen och släktensningsform. Nej, i
vårdande mjukheten.skall uppleva denfamn det Manärtrygga som

medhemmafruar, ellermed åtminstonetycks drömma samhälleettom
ellerbild, den medsamhällsteoretiskhembiträden. vilken tvåFrågan är tre

grabbigsfärer, är mestsom
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inför de frågornaviktiga den politiska ordningen grundvalom som
för och rättsordningens den sociala organisationensrättsstat samt
upprätthållande.

andra denna samhällsbildDet påverkar tänkesättvårtsättet som
begränsar demokratins tillämpningsområde. samhället baraOm

beståtänks de sfärerna och civilt samhälle kommertvå "statav
demokratins sfär likställas med den offentliga sfären, politikensatt
sfär. Demokratins område kommer likställas offent-med denatt

sfärensliga område. Demokratin blir instängd den sfären.i statliga
leder till frågor demokratinsDet i sin utvidgning ochtur att om

legitima spelplan kommer likställas offentligamed den sfärensatt
utvidgning. demokratiska värden kommer handlaHot mot att

hur ekonomism undan offentlig-politiska avvägningarträngerom
och offentlig politik offentligprioriteringar och förvaltning.inom
Demokratins fördjupning kommer då handla ökat folkligtatt om
inflytande den offentligainom sektorns verksamheter. Detta är
naturligtvis bra sådant. viktigt demokratisera denDet är attsom
offentliga sektorns verksamheter och diskutera brukarin-t.ex.
flytande skolor och daghem,i eller demokratisk styrning av
sjukvården.

bara varför längre diskuterarinte industriell de-Frågan är
mokrati arbetsplatserna, eller betonar vikten demokratisktav
med- inflytande marknaderna. politiska frånDenöver reträtten
överhöghet Riksbanken, nutida exempel demo-över är ett en
kratisk demokratiskttjänarFrågan in-reträtt. är attvem som
flytande den sektornsprivata och mark-organisationeröver över
naderna glöms bort. Eller demokratiskttjänar in-attvem som
flytande och demokratisk kultur den sektornsprivatainom

och marknaderorganisationer skjuts sidan. Med detta vill hajag
demokratiska och fårinstitutioner intesagt att arrangemang

begränsas till offentligaenbart den sektorn med stöd av sam-
hällsteoretiska bilder med eller sfärer. lurartvå Här språtre oss
ket litet och har försöktmedvetetjag åtgärda det. skriver inteJag
"demokratinf inflytande företagen, bestämd form, eftersomi i det

18 anknytning tillmin RosenbergSe i civila samhället"Det iessän sam-
hällsdebatt och samhällsteori", 212-218.s.
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inflytande.betydaspråk skulle Jagpolitiskadagensi statens
för betonaobestämd form,"demokratiskt inflytande, iskriver att

demokratidennademokratiteoretiska imin äressä att entes
institutionellt-organisa-möjligafinnas allaegenskap kan isom

socialaochskilda organisationerdetoriska i mestarrangemang,
fast ochvidfår låsasDemokratibegreppet inte statsystem.

be-önskedrömmen i vissavilketoffentlig sektor prioria är
inflytandeDemokratiskttankesmedjor.ochgreppsliga strategier

staten.annorlundafall organiseraskan i många än genom
tänke-samhällsbild påverkardenna vårttredjeDet sättet som
denochformer idemokratiskainävensätt stänger nu-arrangemang

ideal kan enligt minDemokratiskasektorn enbart.tida offentliga
samhället, och bör det,helamycket Väl präglamening göra om

väl präglakan mycketdemokratiskt.leva liv Deskall kunna våra
talaföroffentliga, inteoch densektorndenbåde privata att omnu

familje-sektorn,den kooperativasektorerdel andra såsomen

betrakta de19 för börharZetterberg ivrigtHans treattpropagerat
grundade helt olikacivilsamhälle imarknad ochsfärerna somstat,

Trägårdh,antologinigrundlagar, i sineller etiskalogiker essät.ex.
sfärernaOch eftersom deoffentlig sektor.Civilt samhälle kontrared. tre

bud,dessa logikerslydalogiker börolika etiskagrundas i annarstre
familjenetikanvända iväl. vill intedet inte Detgår säga att sammaoss

ellermarknaden ietikoch imarknaden, inte staten somsammasom
harbeslutoch kollektiva intedemokratifamiljen. Zetterbergs poäng är att

skapaalltsåförsökercivilsamhället.sfär ellermarknadens i Hanigöraatt
fårvarför demokratins principer intefilosofilogiskt vattentät an-omen

demokratin börvarför principsfären, iutanför den statligavändas vara
tankefel.grundas Demo-iZetterbergsinstängd.just Men ettresonemang

egenskaphosbördetsammakrati inteär stater.stat, utan ses som ensom
betyder ocksådemokratiska.eller mindre DetkanStater attvara mer

Demokratifamiljer.företag ochhos bådeegenskapkandemokrati vara en
sfärer ochsamhälleliga organisa-finnas alla möjligaalltså princip iikan

skall realisera,värden villvilkatillDettioner. avgöraär att somupp oss
godgammalZetterberg sigfamiljen.marknaden eller i ägnari staten,

värden sinaförsöker bygga vissametafysik hanplatonistisk när egna
existerandeontologisktfungerasamhället börhurvärderingar somav

olika sfärerna".deiessenser
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sektorn, kultursektorn Eftersom polemiskaOBSl min uddm.m.
riktad ensidigt statssocialistiskt tänkande talar defi-är jagmot ett

nitivt statliginte planekonomi Marknad falli mångaärom en
effektiv distributionsform. skillnad,Det från perspek-är stor sett
tivet egenmakt och autenticitet, mellan arbeta i egenägtav att ett
eller kooperativt företag och kapitalägti eller institu-ägt ett ett

Skillnadtionsägt. inflytandei och självrespekt mellan arbeta iatt
demokratiskt styrd arbetsgemenskap och hierarki.i Skillnad ien en

självuppfattning och människosyn mellan kulturliv och idélivett
präglas allas lika värde och från indivi-utgår vissasom ettav som

ders förutbestämda höghet religion, härstamning,genom ras,
stånd, utbildning, rikedom eller egendom. skillnad mellanDet är

demokratiski familj och auktoritär.iväxa Det äratt upp en en
skillnad mellan leva i samhälle där demokratins idéeratt ett

alla samhällsområden och där demokratinsi idéergenomsyrar ett
tillåts gälla endast den offentligainom sektorn. Eller endastrent av
de mjukai och människovårdande delarna den offentligaav

sektorn.

Rörelsen5 och välfärdsstaten en-
påminnelse

börja dekonstruktionenFör offentlig sektor-spåretatt nu av som
det enda naturliga inom socialdemokratin, och därmed det "natur-
liga" dagens diskursivai struktur, vill börjajag med påminnaatt

den svenska arbetarrörelsens organisationstradition. Arbetar-om
rörelsen består begynnelsen,i och talar periodenvi 1870-nu om

brokig samling främst1902, organisationer, fackföreningar.av en
Samtidigt finns frikyrkornas och nykterhetsföreningarnas organi-
sationstradition och växande flora allehanda kulturförening-en av

sparkassor, arbetslöshetskassor, sjukkassor och konsument-ar,
kooperativ, och, förglömma,inte mobiliseringen i rösträtts-att
rörelsen. fackföreningarnaDet bildar det Socialdemokra-är som
tiska arbetarepartiet SAP Medlemår bliri partiet1889. man
huvudsakligen fackföreningarnas frivilligt kollektivagenom an-
slutning medlemmar.sina betyderDet rörelsen första handiav att
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handandra parti.och förströrelse isocialexisterar somsom
först,alltsåkommerfackliga organisationerArbetarrörelsens par-

Fackförening-betydelsemässsigt.ochefteråt, både tidsmässigttiet
verkligenpåverkade partietsdestarka ställning partiet,iarnas

svenskadel denförklararmålsättningar,självbild och stor aven
länder.andrajämfört medenhetlighet,arbetarrörelsens

fackföreningar enbart,består dockArbetarrörelsen inte somav
framväxandearbetsgivarna.skydd Denegendomslösasde mot

allmänhet,folket iarbetande ioch "detindustriarbetarklassen,
arbetslöshets-ochsjukkassorilandet, organiserar sigstad som

begravningskassorioch bostadskassor HSB,kassor, i spar-
kulturför-bildas ibutiker 1899,kooperativa KFiFONUS,

folkrö-idrottsföreningar AIK, IFKoch AIF,eningar ABF etc.,
park- ochFolketsiosedvanligt stark Sverige,irelseidrotten är

tidskrifter ochtidningar,medialt medhusföreningar ochFolkets
bokförlag.

skyddtill ståndkommerflora organisationerDenna ettsomav
det ekono-individenstärkande inomochför den enskilde ett av

konsumtionsmarknadenarbetsmarknaden,marknader:miska livets
socialt skyddsnätformarbostadsmarknaden.och De ett av

jordbrukssamhällettraditionellafrån detSjälvhjälp i övergången
nykterhetsför-ochFrikyrkorindustrisamhället.det modernatill
omvandlingspro-dennasmåfolkets iockså organisationerbund är

och dessarbetarrörelsen,socialistiskaföregår de denoftacess,
ochfackföreningar parti-förs vidare itraditioner inochmönster

folkets perspektivarbetandefrån detsakenföreningar. Ser man
tillden viktigastedenkan organiseringen vägenärsäga att egnaman

ochidentitetkulturelloch tillekonomisk trygghet,ochsocial
kanskefrån tillperioden såunderbemyndigandeindividuellt 1870

kallas ekono-retorikdåtidaallt detfram ilångt 1960 somsom
bemyndi-jag"frigörelse.och kulturell Dåmisk, social menar

upplevelse-delsfaktum,socialekonomisktdelsgande somsom
faktum.psykologisktochmässigt

skyddsnätkassor och organiseringensFackföreningarnas utgör
rörelsehistoriska iindustrisamhällenasfaktorviktig idessutom en

Arkivträder fram.2° "Socialdemokratin 27-28, 3-71.Therborn G., s.nr
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riktning den fullt utbyggda välfärdsstaten. Sjukförsäkring,mot
pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring börjansintar
inom yrkesgillen fackföreningar,och stöds under 1800-talet

offentliga bidrag, och resulterar i allt omfattandegenom en mer
lagstiftning under första1900-talets hälft. Tyskland, England,
Danmark och oftast deNorge pionjärer sociala reformpro-iär

inrättande. fall kanvissa traditionenI självorganise-grammens av
ochring social rörelse stark försenardenså sidorvissaattvara av

välfärdsstatens utveckling. tillSverige exempel dröjerI det ända till
innan nationell lagstiftning genomförs1934 till stöd fören

fackföreningars arbetslöshetsförsäkring och dag administrerasiän
A-kassorna fackförbunden. sjukförsäkringenInom ärgenom
också rörelsebakgrunden stark, och under lång tid och i många
länder fungerar sjukförsäkringen offentliga bidrag till degenom
frivilliga kollektiva kassorna."

starka traditionDenna självorganisering leder också tillav att
organisationerna ochprimära partiet/ partiernases som som se-
kundärt, redskap för den vilja och de intressen organise-som som

den vidarei rörelsen. politiska kulturenDen arbetarrö-inomrats
relsen rörelsekultur, ända fram i tid. betydervår Detär en att
arbetarrörelsens bärande tankar och idémässiga kärna frånutgår
självorganisering, direktdemokrati och representativ närdemokrati.

denDäremot inte historiskt existerande statliga ochses
kommunala organisationen självklar tillgång ellernågonsom ett
självklart medel. Tvärtom den motståndarnas organisa-ses som
tionsprincip och överhets kultur, fiende kämpa elleratten mot en

Kritiken denmåste dåtida statsordningenerövras.arena som mot
framträdande deni socialistiska språkvärlden under periodenär

Med Internationalens klassiska1870-1920. ordval: och"Nu stat
lagar förtrycka, under skatter digna Efter det de-ner...".oss
mokratiska genombrottet blir kritiken teknisk och gällermer mer
hur skall förvaltningar följa socialdemokratiska politiskaattman

21Rothstein, socialdemokratisk"AMS reformbyråkrati", Arkivsom nr
sin tonvikt perioden efter18 Genom56-76. kommer Sven1945 E.s.

Olsson boken Sociali Policy and Welfare Sweden Arkiv,State in Lund
särskiltinte beröra1990 rörelsebakgrunden.att
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lätt.alltid varitinteinitiativ, något som
ochborgerligadenkritiska hållningenDen stat-gentemot sam-

existerandeogrundad.sakligt Denhällsordningen inte ärär staten
för denhärskande klassens"densakligt stat", att travesterasett

ochretorik.socialdemokratinsdvs. Rösträttdåtida marxismens
både och kommuner.välbärgade,förbehållen de ivalbarhet är stat

främstorganisationsekelskiftet kommunerna i SverigeVid är en
rimligenoch kan inte Detför de besuttnas intressen, ärannat.vara

med-samhällets"det borgerligaegendomsägandede ärsom
efter taxeradgraderad in-kommunalaborgare. Den ärrösträtten

företag harJuridiskaoch förmögenhet. såsomkomst personer
graderadeefter sågskommunal taxering. Denna rösträttrösträtt

liberala ochutifrån den enadekränkandemycketnaturligtvis som
dendåtida motviljanmänniskosyn.socialistiska Denvänsterns mot

medför bl.a.och kommunernaoffentliga maktenexisterande att
dagkänner detdemokrati, ibegreppet lokal som ensom

socialistisk idétraditionåterfinnsallsvänsteridé, knappast inom
får social exi-hälft. Industriarbetarnaförstaunder 1900-talets

främst"lokal demokrati",självkänsla, ochindividuellochstens
politiska självorga-kulturella ochekonomiska, sociala,singenom

nisering.
tillarbetarrörelsens ideologifår till konsekvensDetta attatt

kommunalaochengagerad kommunersärskiltbörja med inte är av
efterframtonvikten kommunerfrågor. ideologiskaDen växer

först undersocialdemokratinhöjdpunkthand och får inomsin
till dekommunernaförbestämmer1960-talet, då sig göraattman

reformpolitiken, tillfrämsta välfärdsstatligabärarna den enav
kulturella infrastrukturen.ochekonomiskaryggrad den sociala,i
omvälvande kommun-förverkligas denpolitik iDet är somen
författningen, slutligtdenblocksreformen och i1962-1973 nya

kommunalval ochförvaldaggenomförd med1975, gemensam
skaffarsida,kommunisterna, sinriksdagsval. Vänsterpartiet å

frånlärdomarvälfärdsstaten.22 administrera NågraRothstein, "AttB.,
ArkivMöller", 68-84.36-37,Gustav s.

självstyrelse makt-Kommunal23 Strandberg,Dahlkvist, S.,M., som
politiskaoch den lokalastatstraditionensvenskaspridningsprojekt Den
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sig parti inte kommunalt handlingsprogramett egetsom ens
förrän 1975." kan förvåna,år Detta blir naturligtmen om man ser
till arbetarrörelsens långa tradition självorganisering, sidan,åav ena
och den kommunistiska traditionens koncentration partistyrd
systemomvandling uppifrån.

Spänningsfältet mellan arbetarrörelsens organisationskultur och
den existerande offentliga politiska makten, den strukturella posi-

mellan klasstionen och sociologen Olofssonstat Gunnarsom
uttryckt den det viktig förklaringjag till de internaär som ser en
politiska striderna inom socialdemokratin själv och arbetar-inom
rörelsen Tidigti kommer denna spänning till uttryck fråganistort.

strategin, till socialistiskt samhälle, ocksåvägenom ettom men
därmed utformningen framtidssamhället. Skall huvud-strateginav
sakligen ekonomisk kamp marknadeninom "ekonomis-vara en

eller politisk kamp förmen" den politiska makten ierövraatten
Skall borgerligingåstaten i regering ministersocia-man en

lism Eller skall huvud verka förbättrande ochöver tagetman
förändrande detinom rådande samhällets "reformism,ramar

vill den ekonomiska eller den statligt politiskaoavsett om man
mellanSpänningen rörelsesocialism ochvägen statssocialism

kommer också till uttryck diskussioneni intern demokrati,om
mellanmotsättningar rörelsens bas och partiledningensom

sedermera, efter utbrytning arbetarpartiernaspartiet,vänsterns ur
ledningar. Socialdemokratins tidiga ledarskikt kämpar dessutom,

kommerjag visa, kamp fackföreningarnasojämnattsom moten
och kooperationens rörelsesocialism och demokratism. Partiets
ledning hade nämligen tidigt ambitionen partietatt ensamt
enhetligt skulle leda arbetarrörelsen nationellt. förlorakomDe att

denna fråga.istort

styrelsen Demokratiutredningens forskarvolymi Ma/etdelningI SOU
1999:76, 257-318. iS.
24Strandberg, Debatten den kommunala sjalvstyrelsenU., 1962-1995,om
Gidlunds, Hedemora 1998, 190.s.
25Olofsson, Mellan klass och arbetarrörelse,G., reformismOm ochstat.
socialdemokrati, Arkiv, Lund 1979.
26 den bärandeDetta Ingrid Millbournsi avhandlingär tesen ovan.
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ofta harframhäva hur rörelsens basdennakommer iJag essä att
ocksåledningarna. kommerdemokratiskvarit internt Jagänmer

harfack och kooperation varitpeka traditionen inomatt meratt
tradi-nerifråntänkandeoch direktdemokratiskantiauktoritär än

bas,uppifråntänkande.hos ledningar Partiernaspartiernastionen
ideologiskthar hellerfack och kooperation, inte varitliksom så

socialdemokratiska, ochledningar.entydiga partiernas Densom
ständigt viktenpartiledningen betonarden kommunistiska,senare
förlegitimeringideologi, och utvecklar ideologi sittsomav

dominerandemed de partiernasledarskap." intressanta tvåDet
statssocialistiska denbåda meningen socia-idéer de iär är attatt

samhällsut-idémässiga kärna och viktigaste institutioner ilismens
socialdemokratinstänkervecklingen knyts till Jagstaten.

frånkeynesianism"och eller dess"marxism 1920,1897 senare
underunder utbudsekonomins tid,framåt. Till och medoch1932

folketsinslaget självorgani-det socialistiska inte i1990-talet, ses
offentliginflytande företag ochheller demokratiskt iisering, inte

offentliga sociala Ivalfärdssystem.sektor, kvarvarande Stats-iutan
kommunistiskahög grad dettradition präglar ocksåsocialismens i
sedermeraochutveckling stalinism,partiets 1924 1928, motmot

återvändande tillockså dessrevisionistisk modernism, 1965, men
under 1990-talet. Bådademokratisk vänstersocialism partierna

27 för dominera ellerledningarna dragitSamtidigt har inte att styra, rent av
och kommu-socialdemokratinmanipulera rörelsens bas, både inominom
partiledningenssocialdemokratiska exempelnismen. flagrantaNågra är

radikala krav vidbackade från utlovadeagerande de rösträttensnär genom-
förstaförande nedan, kungamakten blev kvar,återkommer tillvilket jag1918

röstdeltagande försenadeskammaren fullablev kvar, kvinnornas genom
kärnkraftsomröstningeneller vidkvarvarande s.k. streck när1980m.m.,

vidför eller regeringsinne-införde linjer splittra oppositionenatttreman
sociala nedskär-genomförde den politikunder 1990-talethaven när avman

för eller vidplanerade de borgerligaangripit partiernaningar attsom
manipulationerinför Liknandetrixandet med inför ochopinionen EMU.EU

kommunistiska tradi-denfotfolket och hederligheten legiomed inomävenär
tionen.

ideologisk28 nuvarande kanposition åter-VänsterpartietsAtt enses som
kommerSocialistiskatill delar Vänsterpartiets position 1917-1919gång av
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utvecklas de allt kommer vända arbetarrörelsensså att attmer
tradition från grundningstiden och ned. och dessPartietupp pro-
blem behålla väljarstöd och politisk makt och kommuniatt stat
blir rörelsensmedan basorganisationprimärt, och rörelsens små-
folkskultur blir sekundär. denna partitradition avlägsnar sigI man
efter frånhand tanken folketsdet arbetande självorganiseringom

självändamål. Till slut det räckerpositionennärsom attman om
folk och rätt".röstar, röstar

idérymden,6 Den socialistiska en
schematisk översikt

blicka den socialistiskaLåt traditionens idérymd. Jagöverutoss
tänker det konstruera schema med dimen-tvågöra att ettgenom
sioner. dimensionen spänningsfältetbestår mellanDen åena av ena
sidan arbetarrörelsens och verksamhetsformer,organisations- å
andra sidan statliga och kommunala förvaltningars och myndig-
heters organisationsformer. den politiska tyngd-Lägger man
punkten vid arbetarrörelsens och självorganisering,organisationer

fackligdär kamp och kooperation självständiga fram-ses som
Eller lägger den politiska tyngdpunkten vidgångsvägar statman

och kommun, där bara riktigtpartiet viktigt Eller sigär ser man
blandat ligga emellan denna fårnågonstans mitt axel vidLängs ena
änden rörelsebaserade politiska lösningar, vid den andra änden
statliga politiska lösningar och blandning frivil-mitten meden
ligorganisationer, statlig lagstiftning och offentliga förvaltningar i
samspel. fårVi axel institutionellt formerorganisatoriskaen av

återkomma till.jag att
29Schemat medvetet politiska lösningar"oprecist iär ärtermer av som
ungefär detsamma "politisk tyngdpunkt, "tonvikt vid och det-som

"idéer institutionellt-organisatorisk uppbyggnadsamma som om av
samhället". brist eftersomnödvändig skriverDenna precision jagär
införstående ideologi, där själva ideologi kanintepoängen är attom
utformas alltför klart, förlorardå idéerna karaktärsin ideologi. Sam-av
tidigt hellerjag utkast tillinte skulle kunna blinågotgör än ettmer som

analysschema,preciserat enlighet med kraveni inom minett mer
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från rörelsens sjalvorganiseringkonstrueras positionen en-avsom
enbart,bart till och kommun och därpositionen mittenpositio-stat

statlig lagstiftning offentliga förvaltningar samverkanoch iärnen
med frivilliga änden denna dimen-Vid denorganisationer. ena av

får rörelsesocialism, vid den andra änden får statssocia-sion
får från båda.lism, och blandning element demi mitten en av

medandra dimensionen består idéer harDen göraattav som
demokratin. socialister socialismens idé och de-För många är

förverk-mokratins idé sak, socialism demokratinssamma ses som
de-ligande samhällslivets alla områden. vilkeninom Men sorts

sammanhängande diskursmokrati har diskuterats iFrågan en
sedan franska revolutionen arbetarrörelsens barndom1789, genom

fortsätteroch genombrottsår och den diskuteras.1830-1920 att
mellansocialismens idétradition spännviddinomMan möter en

ytterligheten finnerdirektdemokrati och ledarvälde. denSom ena
idén direktdemokrati eller närdemokrati,representativ inomom

andraden rörelsen, också samhället deni i övrigt. Somegna men
finner förankrat kanskeytterligheten populistiskt toppstyre,

förankrat återkommande kongressval, direkta medlemsom-genom
finnereller val den parlamentariskaröstningar inom Vivägen

också demo-mellanpositioner idéer levande representativav om
kratisk kultur, den rörelsen och samhälletinom i i stort.egna

Mittpunkten denna dimension, kallar den levandei jag repre-
medlem-demokrati, drömmen kultur därsentativ är om en

medborgarna har levande kontakt med eller bekantamarna/ är
med jämlik dia-och kan diskutera med demsina irepresentanter
log. dialog betonas naturligtvis direktdemokraterNärvaron avav

föresprå-också den levande demokratinsrepresentativamen av

denna med.profession precisering jag HärMen väntarstatsvetare.som
använder frihet till prövande nytänkande, ijag essäns contextett ett

utförandeställa vetenskapliga krav ochdiscovery, preciseringän attmer
justzfication. framtid.kanske kommer ii Detcontextett en

30 frånTill skillnad den militanta liberalkonservatismen attsom menar
näringslivet börbör underkastad demokratin medanendast staten vara

röstetalkapitalägt och demokrati kapitalägandetsänutan annanvara
bolagsstämmor.
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kare. därtill krävs kanske också "pratad" dialog. 32PratetMen är
vid framförviktigt dels dels under valperiodennominering, men

allt den allomfattande vilken demokratini sig. Denröretersom
levande demokratin förutsätter också pluralistiskrepresentativa en
flora alternativa och dels denpositioner grupperingar, inomav

rörelsen dels den nationella demokratin medinom såsomegna
flerpartisystem och proportionella val.

socialistiska idérymdens andra dimension sålundaDen utgörs
idéer byggs frånaxel demokrati den ytterpo-om som enaav en av

direktdemokrati till den andra populistisktsitionen ytterpositionen
förankrat levandeoch där mittenpositionen ärtoppstyre representa-

demokrati.tiv
Schemat den idétradition kan där-socialistiskaöver vänsterns

figurmed nedan. ambition schemat skallritas i Min1 är attsom
flestakunna täcka de kan betecknain positioner som man som

socialistiska under den arbetarrörelsens histo-moderna ISO-åriga
Schemat alltså bildmässig konstruktion delar denria. avär en av

faktiskasocialistiska idévärlden, dvs. det synliggör delar denav
idérymden. schemat fångas dels vad förrörelserin sigI ståsäger
ideologins programvärld dels vad de faktiskt och har gjortgör

31 översiktligt Folket och eliterna StockholmLewin,Se L., 1970,t.ex.
kap. kallar levande demokrati kan möjligenjag representativDet
liknas vid det slutkapitel kallar "interaktiv demokrati".Lewin i sitt Isom

liknar indelning också till struktur hans sid.Lewinsövrigt sin min, 224-se
Måhända den kunskapingår i min jagtysta227. närstatsvetaresom

tänkt arbetarrörelsens idétradition.över
32 framhävs Räftegård,viktigt CurtBegreppet "prat" statsvetarensom av
vid Karlstads doktorsavhandlingen demokratisktuniversitet, i Pratet som

Räftegårdverktyg, Gidlunds Med dialogen måste1998. "prat" attmenar
från individens erfarenheter och dessa räknasutgå måsteattegna som
för formgiltiga diskussionen, dialogens pratad",måsteäven attmen vara

dvs. bestå vardagsspråkets ordförråd och vändningar.av
33Vilket bekant alls har vanligt arbetarrörelsen därinte inom devaritsom
dominerande har velat ha monopol politiken.partierna
34Vilket bekant förekommer länderi många inte oomstritt.ärsom men

har och enmansvalkretsar, Storbritannien tyckstvåpartisystemUSA
gradvis lämna det.väg attvara
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ideologin praktiken.i
Schemats begränsning det fler dimensioner.inteär att tar upp
uttrycker graden radikalitet,Det inte ärsom t.ex.synes av om man

socialdemokrat eller kommunist, LO-anhängare eller syndikalist.
heller det jämställdhet mellan könen.Inte Entar upp synen
begränsning till delar avsiktligviss otydlighet, Denärannan en

vertikala dimensionen nämligen sammanklumpad minst tvåär av
dimensioner, dels statlighet rörelseförankring,gentemot men
parallellt också tonvikt vid och politisk maktparti i staten gente-

fackligaden kampen och den vardagliga organise-"spontanamot
tillfälliga aktioner.ringen i liknande den horisontellaPå sätt är

dimensionen sammanklumpad idédimensioner, delsminst tvåav
demokratins form dels också demokratins sammanhang ochmen
enheter, dvs. den rörelsen respektive samhället skall beståom egna

decentraliserade eller centraliserade enheter. Dessaav sam-
manklumpningar idédimensioner kan tyckas skapa oklarhet,av

de skapar också förenkling och överblick. fungerarSchematmen
helt enkelt karta förritad speciellt syfte, urskilja detett attsom en

kartan syftar till urskilja.som att
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idérymd. dimensionernasocialistiska idétraditionens tvåDeDenFigur I . formdemokratiskinstitutionellt organisatorisk form respektive

Staten politisk struktursom
myndighetsformerFörvaltnings- och

ToppstyreDirektdemokrati
CentralismDecentralism

V
organisationsformerArbetarrörelsens

Socio-ekonomisk struktur och vardag

institutionelIt-organisatoriskidéervertikala axeln betecknarKommentar: Den om
också samhället i övrigt. Vid denrörelsen iuppbyggnad och tonvikt, främst inom men

tonviktenpá rörelsepolen finnsoch politisk väg, vidstatliga polen finns tonvikten parti
idéerhorisontella axeln betecknarpå och ekonomisk Denfackföreningar väg. om
ocksåfrämst rörelsen icentralisering, inomdemokratins form och graden menav

samhället i övrigt.
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detta schema kan analysera olika socialistiskaI rörelser ochman nu
klassificera dem längs de dimensionerna. Därmed kommertvå

förstå den politiska innebörden hos dem. Dimensionerna äratt
kontinuerliga, det kan fångai princip alla möjligasättet man
rörelsers och organisationers schemat ocksåpositioner. Men är
tänkt användas nutiden och framtiden. vill själva pla-Huratt

längs dimensionerna schemat, och vilka framtidslösning-icera oss
föreslåvillar
finns problem medDet analysera politiska rörelsermånga att

och idéer. problemet skillnaden mellanEtt högtidstalensär om
retorik respektive dagspolitikens retorik, vilken dem skallav man

fasta problemet mellanpå önskedrömmarEtt ärta annat om
framtiden respektive faktiskaden framtid efter hand faktisktman
bidrar till skapa, det faktiska görandet och faktiska effekter,att
vilken dessa det skall analyseras och klassificeras Sådanaärav som
idéanalytiska frågormetodologiska har ställning tilljag inte tagit
här, och behöver heller eftersominte, allvar skalljag inte
genomföra empirisk analys. Avsikten här föreslå schematär atten

tänka och tolka arbetarrörelsens idétradition. Jagsätt ärett attsom
färdiginte och genomtänkt detalj. Schemat förslag,i är ett en

förutgångspunkt diskussion.
schemat synliggörsI inte kryssetsmittpositionernaovan runt

särskilt tydligt, bildmässigt längs denMittpositionencentrum sett.
axeln offentlig sektor samverkan med frivilligaiena var orga-

nisationer, och längs den andra axeln "levande de-representativ
mokrati. Mittenpositionerna blir tydligare inringade och åskåd-
liggjorda stiliserar schematjag till tablå med preciseradenioom en
positioner. försökernio illustreraDe positionerna jag någragenom
typiska kända politiska rörelser eller fenomen. Samtidigt minaär
exempel valda de skall till eftertankeså ochatt provocera
diskussion.
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grundat dimensioner-socialistiskaTablå påpositioner,nioFigur 2. över
form från figurdemokratiskrespektiveinstitutionell Iorganisationna

gestalter ellerhistoriskaillustreras vissaPositionernaovan program,av
rörel-med kommerandra viktiga dimensionerrörelser. Genom aratt

hamnaolika karaktärmycket i ruta.att sammaser av

ToppstyrdLevandeDirektdemokrati, repre-repre-
isentativ demokratisentativ demokrati inärdemokrati i

centraliseradcentraliserad starktlagomdecentraliserad
och ii rörelserörelse ochrörelse och i sam-sam-sam-

i övrigti övrigt hällethällethället i övrigt
Sv. Kommu-Socialdemokratin 3.offentlig Vänsterleninism, 2.Stat och

partiår VPK nistiska 1921förvaltning rådskommunism. 1932som
huvudsaklig Kommundelsråd. 1967 ochorga- senare.
nisationsform. Parti Socialdemokratin iMiljöpartietBrukarinflytande i

maktpol. medieålderns 90-o. offentlig förvaltning
tal

Författ- VissaIdeal 6.lagstiftning Socialdemokra-Statlig 4. progres-
ii dolda värder- siva regimerförvaltningar ut-och Vänsterpartiettiska arens

samverkan med avslöjade vecklingsländerna.ingarTyska1917-1919.
organisationer den centralaUSPD vid genomsamma

platsentid.
väpnadeSocialdemokratin 9. VissaLO KForgani- 1898. 8.Rörelsens 7.

år befrielserörelsersationer och 18971889Syndika-1899.som
huvudsaklig 1960-talet.underlisterna 1910. "Den
organisationsform. LO 1941ochvänstern"nya

kooperationFack senareo. 1960-1968.

exempel hurföljande kommerdet jag några spän-I att ta upp
haroch statssocialism tagit sigrörelsesocialismmellanningen ut-

arbetarrörelsens historia. jagden svenskatryck Försti tar upp
kamp underoch ekonomiskmellan politisk 1880-motsättningen

grundningstid avsnittsocialdemokratins 7.1890-talen underoch
socialdemokratiska i partietsdenSedan jag vänsterntar upp

frågan in-Sedan jagavsnittsprängning 8.år 1917 tar omupp
Wigforss till löntagar-fråndemokrati,dustriell 1920Ernst runt

kortfattat kommenteraskallSedan jagfonderna avsnittår 9.1975
svensk avsnittleninistisk-stalinistiska iden Vänsterparentesen

medsammanfatta och avslutaDärefter skall jag10. essän att
bortom denoch lösningarviktigaskissera några snäva mot-arenor

statssocialismoch avsnittrörelsesocialismmellansättningen 11
och 12.
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folklig bas underParticentrum och7
grundningstid.socialdemokratins
och 1897Kongresserna 1889

tilloch statssocialism kommermellan rörelsesocialismSpänningen
punktoch 1890-talet. dennauttryck redan under 1880-talet På

tidigareIngrid Millbournshuvudsakligenstödjer jag mig
socialde-ma/eligbet den svenskatillnämnda avhandling OmRatt

Mill-kap. och 13.larprocessmokratins 1990, 91885-1902
mellanskildrar den politiska motsättningbourn processen som en

"marxistiska" den kalla-för den förmentsidan talesmännenå ena
faktiskaoch andra sidan densocialdemokrati,des idén åså om

fackliga och kooperativapågående organiseringen.och spontant
och tillFredrik SterkyAxel Danielsson,Hjalmar Branting, att

förochPalm försöker olika agiterabörja med August sätt agera
grad skallallt högrearbetarrörelse omkring sigden griper iatt som
skallorganisationsstrukturtänkesätt ochinordnas i ett varasomen

fackliga ochfaktiskt existerande"socialdemokratisk". Den
förbluffande kraft,medrörelsen slår dessakooperativa mänemot

nederlagde omständlig lärprocess nyttigaoch itvingas in aven
till.skall återkommacentrala punkter jagsom snart

influerade skildringar dennasocialdemokratisktTidigare pe-av
fannsdet breda lagerhar velat erkänna hurriod inte inom ett mot-
tanken densocialdemokratiskastånd den tidiga partisynen, attmot

centraliseratenhetligt ochkampen medpolitiska ettmot staten
har velatTidigare skildringar inteden huvudsakligaparti vägen.var

fackligaekonomiska och kam-tanken denhur utbredd var omse
befrielse, ochframgång ochsjälvständig tillväg attpen som en

partibildningens kongressstridsfråga underdetta av rangvar en

35 politisksinnebilden lysandeIngrid Millbourn mångaär sätt av en
främst slås henneshistoriker och politisk analytiker. Det ärman av

honoch historisk förståelse.förmåga till politisk inlevelse Meneminenta
hon lyckas struktureraofantligt materialhar också sig in isatt ett som

arbetarrörelseforskning,och svensknydanande, inom närmast revo-ett
håller med hennedär inspireraslutionerande de punkter intePåsätt. man

kanoch analyser.djupare materialetin i Mergöraatt manegnaman
önskainte sig
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och under förstadet kongresspartiprogrammets1889 Kom-1897.
influerademunistiskt skildringar från tid också nedtonarsenare

den fackligasjälvständiga existerande ochstrategivägen som en
erfarenhet under denna eftersomtid, också har för-man samma

"marxistiska" ochpartisyn statsorienterade denment syn
ekonomiska kampens underlägsenhet.

Redan hade det hållits skandinavisk arbetarkongressår 1886 ien
Göteborg där "socialistiskantagit ytterligareprogram",ettman en
hölls Köpenhamn,i med anslutningår till1888 samma program,
vilket upprepadesi ochi Kristiania Malmö.år i1890 1892stort sett
Danielsson och deltog efter förmågaBranting och tid dessai
kongresser, eller följde dem uppmärksamt tidningar.i sina "Det
socialistiska framhöll de fackligaprogrammet organisationernaatt
skulle hantera både politiska och ekonomiska frågor. Att ett
särskilt skulle haparti monopol den politiska kampen envar
främmande tanke för dessa kongresser. Strejk och skiljedomstol
skulle användas arbetslivet. Självhjälpi arbetslöshetskassori och
sjukkassor skulle fackföreningarna.organiseras skulle agi-Manav

för lagstadgad 8-timmarsdag och allmän Organisato-rösträtt.tera
riskt började bygga facklig rörelse där fackförening-man upp en

lokalt skulle organisera lokala centralkommit-sig iortarna en
nationellt skulle bildas fackförbund, och förbunden skulletéer,

samordnas nationell Överledning.i blev huvuddrag ocksåDetta ien
organisationsformen bildades tio dvs.LO år 1899.när senare,

och liksom underMen 1890-talet,1886 1888,runt senare var
detta oroande tanke för ochBranting Danielsson. ville inteManen
ha konkurrerande självständig, nationellt samordnad organisa-en

principielletion. Danielsson verkadeDen oroad denövervara mer

36Tanken överlägsen kampform,partiet och den ekonomiskasom
kampen underlägsen, verkligen dogm denna förmentinomärsom en
"marxistiska" tradition. Omfattande strider bedrevs socialdemokratiskaav
ideologer "ekonomism trade denunionism engelskaa vägen",mot , ,smaborgerlig anarkism produktionsforeningarnas9 ° ° perspektivloshetU J 9,u -,dvs. koo butiker och företaerativa Ne, enhetliettp sammansvetsat tg J g.skulle det med ideolo isk skolnin och vetenska rund, medartiP vara, g g P g g
inriktning och statlig makt. partiperspektiv ochDettamot stat statspers-
pektiv har också forskares problembild forskningsfrågor.många ochstyrt
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tänkandepragmatisktdensjälvständighetfackliga kampens än mer
fackligsydsvenskViduppfinningsrike Branting.taktisktoch en

avvekDanielssonskrevkongress Malmöi år 1888 ett somprogram
idénintekongressernatidigare fackligafrån de nämnaattgenom

samtidigtdrev ifacklig nationell organisation.särskild Hanom en
skandinaviska fackligaandrabojkott denArbetettidningen moten

förloran-kommerhan drevkongressen Men1888. att se ensom
de linje.

konstitu-socialdemokratiska partietsexempel dettydligtEtt är
tid-flera hadeUndererande kongress årår 1889. runtgruppen

medStockholm, BrantingSocial-Demokraten iningen som re-
DanielssonmedMalmö,Arbetetoch tidningen idaktör, som re-

plä-socialdemokratiskt agitationscentrum. Manbildatdaktör, ett
arbetarrörelsen organiserasheladerade för måste ett en-somatt

genomtänktutifrånsocialdemokratiskt partihetligt ett program
partiet inompolitiska kampengrund.socialdemokratisk Den av

social-kampformen.främsta Dendenoch sågsemot staten som
arbetarklassen.leda"uppfostra ochskulleideologindemokratiska
fackförening-förstadium,ekonomiska kampen sågsDen ettsom

medvetenhet,stadiumlägreekonomiska kamp somett avvararnas
medinsikt partietleda tillskulleupplysningmed rätt attom

starkföragiteradeVidaremakten".politiskadenerövra enman
ordfö-och starkpartistyrelseståendemedpartiorganisation enen

rande.
grundaförStockholm aprilsamlades iombud i 1889Femtio att

representeradearbetarparti DeSocialdemokratiska SAP.Sveriges
socialdemokratiskafåtalochfackföreningarolika något73

ombuden arbetare,föreningar arbetarklubbar.och 47 tre varvarav
representerande decenniertvåKongressombuden,redaktörer. som

accepteradeerfarenheter,organisatoriskaochekonomisk kampav
relse.rade Väla artistochcentralistiskt artitanken åinte vä YPett g lPP

partistyrelsenpartidisciplin,förslagavvisade ocksåDe attett om
föreningareller inomkritiseraoffentligthaskulle rätt att personer
tillräckligtdetuppfattningar.avvikande De ansågmedpartiet att

uppdraggenomförde demellan kongressernaförtroendemänvissa
haskulle alltsåFörtroendemånnen intebestämt.kongressensom

skulle kongressenledning.och Detmakt inte någonnågon utöva
enbart göra.
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kongressensFör skullemajoritet partiet löstettvara samman-
hållet för offentlig agitation, överbyggnad denorgan sortsen
egentliga fackliga kampen och fackliga förstrategin genomföraatt
demokratiska rättigheter. skullePartiet hainte monopol den
politiska kampen, frånskild den ekonomiska. Alla slags frå-t.ex.

politiska, ekonomiska och sociala de tillhöra fackför-ansåggor,
uppgifter.eningarnas heller valde kongressenInte någon parti-

ordförande. Och, vad kanske anmärkningsvärt, detärsom mer
inget partiprogram. Varken ellerBranting Danielsson,antogs som

kanske stod till det, hade författat sådant.närmast någotgöraatt
Programfrågan under konstituerandeSAP:s kongress 1889 är

märklig eftersom inte något partiprogram. Millbournsantogman
tolkning dock både ochBranting Danielsson alltförär välatt var
medvetna den meningsskiljaktigheten mellan majoritetenstoraom

ombuden och dem själva. medvetnaDe majoritetenav var attom
kongressombuden alls stöddeinte tanken den politiskaav

kampens överordnade ställning under ledning centraliseratettav
och starkt parti. programmatiskaDe principer kongressom-som
buden kunde tänkas ha med bakhuvudetsig i falli så snarastvar
det socialistiska antagits vidprogrammet skandina-års1886som
viska fackliga kongress och eller olika gamla1888,upprepatssom
lokala varianter det internationellt erkända Gothaprogrammetav
från och framhävdesdär både fackföreningar1875, och koope-
rativa produktionsföreningar.

ytterligare föruttryckEtt meningsskiljaktligheten partietsom
roll, förankring och organisatoriska striden kongres-ramar var

partipressen. och1889 Branting Danielsson hade sigsen om oroat
för den trenden allt fler tidningar började lokaltattnya startas av
olika fackföreningar. åsiktDeras ställeti endast partietattvar
skulle tidningar och endast den tänkta partistyrelsenstarta att
skulle tillsätta redaktörer. det skullePå enhetlig parti-sättet en

skapas upplysandei och ledande syfte. Kongressombudenpress
gick med fackligasin bakgrund denna starka toppstyrning,emot

gick med anmälningsplikt till kongress och förtro-sortsmen en
endemän förening villenågon tidning.när starta en

Under 1890-talet fortsatte frågan partiprogramettom att vara
het potatis. Branting och Danielsson lovade gång gången att
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Till slut hadefråganlyckades förhala tioi år.skriva De nästanett.
före partikon-månaderutkastde lovat senast trepresentera ettatt
kuppartadefram underkom, kornUtkastet1897. mengressen

öppnandekongressenspresenterades det helt såformer. Dels nära
publiceradesdelshanndebatt före kongresseningen ägaatt rum,

det blev omöj-Nyheter,det borgarpressens såi Dagens nästanatt
framstå förrädareprogramförslagetligt ifrågasätta utan att somatt

skallpolitiska fienden. jag inteinför den någonHär närmaregöra
ganska självständigtinnehåll.analys Det är somprogrammetsav

Daniels-mycket den linjeoch återspeglarprodukt,svensk somav
lärdomar, blandmed deldrivit, tillsammansoch Branting enson

politiska kampen.och denlikställs den ekonomiskaannat
kuppartadedels dessframgåromstrittAtt programmet avvar

förekomdet under kongressendels tvåpresentation, att om-av
Vid dendel stämningarna.det,röstningar säger en omom som
för disci-ombudenfemtedelförsta röstade knapp 8516 avaven

Vidför publiceringen iplinstraff för Axel Danielsson DN. en
denstridsfrågainnehållslig strategin programmetangreps avom

symbolisk punktochPalm,oppositionelle August vannen
tycksöverviktmed Det42.oppositionen 43rösts mot somen

socialdemokra-denkongressen, programmetatt antogtrots som
medallsförsta riktigt enigintetins program-varegna program,

Åtminstone tydligfanns det grupperingupphovsmän.mets somen
och harkongresser sinhade åsikter. kongresseravvikande Men är

kännas viktigarelogik. enighet kanuppvisaAtt än attegen
sakfrågor.åsiktsskiljandegrundligt viktigadiskutera igenom även

uppdrag skrivaDanielssonoch iBrantingKongressen att engav
färdigskulleförklarande kommentar till Denprogrammet. vara

aldrig skriven.månader. blevinom Dentre
tolkning,Millbournskan det åtminstoneOrsaken är attvara,

ytterligtoch detstod för dörren,bildandeLO:s 1898, att envar
socialdemokra-pincipiellt.ochfråga Denprogrammässigtkänslig

först bilda-nederlagled sedan dubbelt LOpartistrategintiska när
andraoch sedan sinsjälvständig organisationdes 1898,som

medlemskapobligatorisktavskaffade det kravkongress år 1900

37Millbourn -351.345s.
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partifolket hade fått under den förstaigenom kongressen.som
förrän efter DanielssonsInte död, skrev kort1902, Branting en

och återhållsam förklaring till programmet.
dramatisktPå ställdes under 1890-talet den fackligasättett

arbetarrörelsens erfarenheter föreställningsvärld,och direkt-en
demokratisk rörelsesocialism, de socialdemokratiskagentemot
talesmännens idéer politiskt med stark ledning, syf-partiettom
tande till den politiska makten Millbournsi tolkningstaten. av
perioden får stöd den fortsatta historieskrivningen,1885-1902 av

den skisseras i Torsten avhandling Socialde-Svenssonst.ex.som
mokratins dominans kap. Under de decen-1994, 2. närmaste tre
nierna, med tydlig markering Saltsjöbadsavtal,i hävdarårs1938en
LO sin principiella självständighet,gång gång hålla partietatt
och borta från den fackliga kampen. Samtidigt sig LOstaten ser

brett verkande kraft samhället medi såväl ekonomiska ochsom en
politiska sociala och kulturella ambitioner.som

socialdemokratins8 vänster.
Kongresserna mellan 1911 och 1917

Under första1900-talets decennium skärptes motsättningarna
mellan höger och arbetarrörelsen,inom mellan anarkismvänster
och socialdemokrati ochinom mellan syndikalismpartiet och re-

Årformism inom uteslöts deLO. anarkistiska "ungsocia-1908
listerna" med Henrik Hinke från detBergegren i spetsen

Årsocialdemokratiska bildadepartiet. syndikalisterna1910 SAC
och utträdde kommer fortsättningsvisLO. Här jag intetyvärrur

beröra de fackliga diskussionerna och den fackliga oppositionenatt
och organisationsutvecklingen inom berorLO. inte denDet att
oväsentlig, det främst frågaär tvärtom, är utrymme.en om

Händelserna storstrejken den s.k. enhetskommittén1909,runt
stadgeändringarLO:s och centralisering1928, och den radi-1941

kala oppositionen inom Metall, främst under 1940-talets mitt, och
tiders "facklig opposition", exempelvis, värda lyftassenare attvore

fram och analyseras dettai sammanhang. skall ställetjagHär i ta
punkter där rörelsesocialismnågra och statssocialism kon-upp
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tidigaresocialdemokratiska partiet.fronteras det Förutominom
avhandlingSchmidtssärskilt Kommu-arbeten,nämnda Werner

har ihistoriska jagvärldskrigetsförsta 1996,inismens rötter mm
avhandlingLindkvistshaft hjälpocksådetta avsnitt Kentstor av

kom-partiideologi denochoch inomPrincipprogramparti.Program
rörelsenmunistiska 1982.Sverige 7917-1972i

från börjanRedanbildadesungdomsförbund år 1908.Ett nytt
ochledningkritiker partietssjälvständigtuppträdde detta som av

socialdemokratiskadettraditionhuvudlinje. Det är ung-somen
oftast med rörelsesoci-fortsatt,hardomsförbundet allt sedan dess

självförvaltning"tidunder itendens ochalistisk termer avsenare
Stormklockan drevtidningungdomsförbundetsoch egenmakf. I

accelerera-kritisk linjeHöglundZethredaktören "Zäta" somen
ochdå han själv partietsfram den kongressde år väns-1917emot

därmedStormklockans kritik, ochkom utträda partiet.ter att ur
huvudsakligahandlade tvåockså hela vänstergrupperingen, om

innehålletdels idemokrati och organisation,dels inrepartietsting:
punkter.följandesammanfattasKritiken kan ipolitik.partiets
funktionäreranställdakritiserades,till kongressernaValordningen

bordevalbara, debordemenade inteinom partiet, vänstern, vara
kännerViyttranderätt inteendast med rösträtt.närvara men
dagpartiombudsmän ianställdautvecklingen,den utgörattsenare

ledning.för partietsröstunderlag kongressernastabiltett
självständig ställningförVidare partistyrelsen haansågs genomen

blevkongressval och såkunna kontrollera Pressen sättatt press.
eller rörelsens.och kongressens Enpartistyrelsens redskap inte

och roll.inflytandeHjalmar Brantingskritikpunktannan var
Därtillmonarkism partiet.inomHöglund talade Brantingsom

dess ställningoch statriksdagsgruppenkritiserades också som en
tid lämnaunder dennavägradeRiksdagsgruppeni staten". utatt

verk-medfick nöja sigtill partikongressenprotokollsina ensom
bekräftades kongressen Församhetsberättelse. 1914.Detta även

nomineradesriksdagsgruppohållbart.detta Envänstern avsomvar
naturligtvisskulleoch gick tillval partietspartiet varaprogram

ledning, ochpartietsinför intepartiet. ansågpolitiskt ansvarig De
riks-menade ställetiriksdagsgruppen. Deinommajoriteten att
endastpolitiskt ansvarigamed vallagen,enlighetdagsmännen, i var
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inför väljarna. mellanMotsättningen rörelsesocialismens ideologi,
och ideologi från och parlamentariskutgår blev härvägen statsom

Änuppenbar. dagi detta stridsfråga diskussioneniär en om
vad demokratiskt Sedanparti. lämnar riksdags-är 1972ettsom

protokollsina till partiet.ävenutgruppen
det gällde kritiken rörandeNär linjepartiets kommer den delvis

framgå nedan, det klart krigsfrågan och antimili-äratt attmen
tarismen huvudsak, frågan massaktioner och ensidigvar en om
riksdagsstrategi Händelseutvecklingen inför det social-en annan.
demokratiska partiets splittring spännande och politiskt rik. Härär
skall jag punkter.någranämna

Efter kritiken kongress, dåårs tydligt forme-1911 vänstern
rade bildadessig, Stockholmi socialdemokratiskår 1912 väns-en
terförening. dess styrelse ingickI så Richardtunga namn som
Sandler socialdemokratisksenare minister, Carl Lindhagen se-

Stockholms borgmästare, Fredrik ochStröm, Ivan Venner-nare
Partistyrelsen reagerade starkt inomström. partietmot att man

började med splittrande särorganisationer. stånd-Det är en
punkt sig dagstår i inom socialdemokratin, och ställeränsom som
frågan vadsin interndemokratisktpå politiskt kanpartispets ett
tänkas Och då jag inte självklart kanvara. attmenar man acceptera

fraktionerorganiserade inom höjdpunktparti. iEn partisty-ett
relsens agerande den kallade "munkorgsstadganså för-var som
bjöd kandidater riksdageni uttala riksdags-sigvänsterns att mot

majoritet. den antiauktoritära ochFör direktdemokra-gruppens
tiska inom partiet detta skickelsediger handling.vänstern var en

den bekräftelseMan hursåg ensidigt beto-strateginsom en att
riksdagsarbetet med tvingande logik förstärkte toppstyrningenna

stärktepartiet. ocksåDetta övertygelse rörelsenvänsternsav att
själv, i aktioner, den främstamåste vägenmassorna egna ses som
framåt.

taktik hadeEn låta anhängaresina riks-ivänsternsom attvar
dagsgruppen motionera genomförandet olika punkter iom av par-
tiprogrammet. Berömd Carl Lindhagens republikmotionär som

och riksdagsgruppenBranting brydsami ochsituationsatte en
direkt föranledde den nämnda munkorgsstadgan.som ovan

socialdemokratiskaDen starkt ställningvänstern tog mot na-

40



MATS DAHLKVIST

Till-första världskriget bröttionalismen och militarismen när ut.
konsekventlikasinnade helamed sågEuropaöver man ensammans

enda rimligadetpacifism och internationalism svaretsom
Andraockså stödja inter-kunde sig"borgarklassens krig". Man

internationellade socialdemokratiska partiernasnationalens orga-
kommandeställningstagandenåterkommandenisation mot ett
pamfletttill berömdförfattarekrig. Höglund och Ström envar

befästafattig/nuetunder årgick massupplaga Deti namnetutsom
medmissnöjdalltUnder krigets blevgång1915. vänstern par-mer

antimilitaristisk kongress,sammankalladehuvudlinje ochtiets en
arbetar-diskuterade vadpartistyrelsens vilja, år Man1916.mot

förkrigsfara stod dörren.borde verkligklassen Förgöra enom
Zeth Höglundhäktades inomyttranden den diskussionenisina

fick fängelse.dagar och årsnågra ett
bildadeaprilmånader iNågra 1916, vänstern egenensenare,

Politiken, medFolkets Dagblad TurePolitiken,tidning, senare
krävdeochPartistyrelsen börjaderedaktör.Nerman attnogsom

säraktiviteter. Medmed allaskulle upphöra sina rösternavänstern
stödde majoritetfebruari partietskongressen i 1917136 42mot

fjärdedelsamlade alltsåpartistyrelse.sin Vänstern nästan aven
partistyrelsen liksomskallkongress, och dåpartiets attveta

till dennapåverkaför nomineringengjort sittvänstern yttersta att
sammankalladeförlorandeviktiga kongress. oppositionenDen

politisktför bildaomedelbart till kongress att ett egeten egen
uteslöts snabbtSammankallarna denna kongressparti. urav

moderpartiet.
och svältlönerbetryckt dyrtidbland folketStämningen övervar

under expeditionsministär,Hjalmar Hammarskjölds ivänster-
april började demon-kallad Hungerskjöld".propagandan I en

helahungermarscherföljdesVästervikistrationsvåg överavsom
samladhålloch vandrade iSoldater sinalandet. tropp,matroser

socialistiska Perio-trotsande befälens order, till agitationsmöten.
detförmodligen iden april något16-30 närmaste manavvar

Till ochrevolutionär situation".kommit iSverige termer av en
reformistiska arbetarled stämningenlångt vanligtvisin imed var

förtrog-ochPalmstierna, Brantingssjudande. Erik ministersenare
dagbok:skriver i sinne,
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Landsorganisationens representantförsamling27.4 samlad.är nu
Aldrig hade tänktjag allvarligmig och hotfylld hosså stämningen
dessa besinningsfulla gamla Hörde Sydow civilministernmän... V.
Hammarskjöldsi regering till Petersson, justitieministern:yttra
kunna litaVi inte det det dennasvåra i situa-ärtrupperna,

tion. .

samladesDen maj till kongress och bildade13-16 SverigesVänstern
socialdemokratiska understyrkavansterparti SSV. sinaFör att
avsikter och inriktning införde i i övrigtprogrammet,man som

fråninte avvek socialdemokratins från särskilt1911, ettprogram
avsnitt under rubriken "Demokratiska grundlagar". fastslogsDär

förprinciperna demokratisk rörelse och demokratiskt parti.etten
eftervärldensharDet i ljus ofta anförts, främst från kommu-

nistiskt håll, inte alls särskilt energiskt socialde-men motsagt av
mokratin, vänsterutbrytningen hade bakgrundsin i Lenin,att
oktoberrevolutionen och bolsjevikernas strävanden. inteSå var
fallet. ståndpunkter hadeVänsterns klara sedan devarit 1912, var

pacifistiska och direktdemokratiska, alltså direkti motsatt-ytterst
till leninismen hävdadening våldet och det centralise-vägsom som

rade partiet. omdöme kan fällasSamma den kriget riktademotom
Zimmerwald-internationalen, där bolsjevikerna den pacifistiskai

framstodmiljön bisarr våldsdyrkande sekt. mensje-Densom en av
vikerna reformistiskaden socialdemokratin Rysslandi domine-

februarirevolutionenrade upplevdes däremot stark inspi-som en
förration under dessa månader. tongivande tyskaDenvänstern

socialdemokratin splittras, liksom den svenska april-maj, och dessi
bildar Tysklands Oavhängiga Socialdemokratiska Partivänster

USPD.
liksom detUSPD svenska inte namnkunnigaSSV utanvar so-

cialdemokratiska gestalter. Bl.a. ingick Eduard denBernstein,
gamle kritikern Karl Kautsky och den tyska socialdemokratinsav
gamla statssocialistiska hadeBernstein berömdai sinprogram.
bok Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter

betonat både kooperation fackföreningar1899, och viktigasom
och självständiga perspektivBernstins intevägar. är systemom-
vandling inneha den politiska makten, samhällsför-attgenom utan
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andraevolution, därgradvisändring vägarävenprocess avsom en
samhället.omdanarpolitiska makten enbartdenän

och det tyskastod det svenska USPDapril och SSVmajI 1917
direktdemokratiskapacifistiska ochför identiska,nästan program.

stödoch västmakternasförsta slut,först världskrigetDet ärnärär
demo-inleds, dennainbördeskrigetsidan ryskatill den ivita som
de ryskasolidariteten medsplittraskratiska kommervänster att

År Kommunistis/eabildas då parti.revolutionärerna. Sveriges1921
Höglund,vänstersocialisterna, inklusivekvarvarande gamlaDe

skallNedanefter moderpartiet. i avsnittåtervänder hand till 10
leninistiska-kommunistiska, dvs.kortfattat kommentera denjag

historiskstalinistiska, traditionen uppstårparentes, somsom en
försvinner medoch Sovjetunionen.

demokratin. Ernstindustriella9 Den
ochMetallarbetareförbundetWigforss,

Iöntagarfonderna

denför direktdemokrati och andra strategierStämningen än par-
Tyskland ochstark baraemellertid ilamentariska intevägen var

anvisadefanns antistatlig rörelse,StorbritannienSverige. I somen
samhällelig omvandling,ekonomisk till vägenväg att tautanen

och hadekallades gillesocialismoch parti. Strömningenöver stat
filo-Bertrand RusselCole,stöd sådana gestalter G.D.H.somav

sofen ochoch Harold Laski statsvetare. Enrättsvetare person
för gilles-intresserade sigsvenska socialdemokratindeninom som

ledande krets,socialismen, och i partietsväg varsom var
svenskamotstycke denWigforss. WigforssErnst är utannog

analytiker ochgestalt,arbetarrörelsens främste intellektuella en
genialitet ochsjälvklar politiskdock saknadeifrågasättare, som

ledarförmåga Branting.t.ex.som
vilketvänstersocialisterna kluvet,Wigforss förhållande till var

Idé-vid denna tid.partiaktivaförmodligen delade medhan många
höll hanorganisatorisktvänstersocialist,tycks han ha varitmässigt
förstödethela ökadeUndertill det partiets majoritet.sig 1918

socialdemokra-landet och långtvänstersocialismen in iirunt om
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cirklar.tins inre Wigforss gamla studentkamrater frånEtt par av
Lund hade anslutit dit. Undersig tumultartade dagarnågra i mitten

november det revolutionsstämningar helai1918,av var norra
hade de folkligaEuropa, kraven republik och demokratisk re-

formering hela riksdagen till folkstorm. Brantingväxtav en var
hårt pressad och hans gamla samverkan med liberalerna hotad.

republik ochKravet "total uppgörelse med hela det borger-en
liga samhället fanns ända riksdagsgruppensinne i förtroenderåd.

hela mynnadeDet parlamentarisk kompromissi iut togsen som
riksdagen den december17 1918.

hade backat frånBranting och delar partietsvänsterns stora av
krav fullständig reformering rösträttsreglerna och förstaav
kammarens avskaffande, fickstället hani huvudsakligenigenom
allmän till andra kammaren. backade från sittHögernrösträtt
motstånd kvinnlig fick stället behålla förstairösträttmot men
kammaren med höjning åldersstrecket för valbarhet och röst-en av

och med bibehållna inkomst-nu år och egendomsstreck27rätt
tillika med höjning rösträttsåldern kommunalai Val tillikaen av
med del kvarvarande andra rösträttsstreck" till riksdagensävenen
andra kammare. backade från kravHovet sina kungen skulle ståatt
kvar regeringsbildare och praktisk statschef och fick ställetisom
behålla monarkin, ceremonielli gestalt. Maktdelningsprin-änom

mellan kungamaktcipen och riksdag definitivt förmåntillövergavs
för den parlamentariska principen.

Under denna period decemberi kan brev fråni1918 ett
Wigforss legendarisk finansministerErnst tillsenare vännen

Östen Undén legendarisk utrikesministersenare del stäm-av
ningsläget socialdemokratin,inom också del Wig-tamen av
forss rörelsesocialistiska inställning till demokratin:

kan inte bekänna, detJag synnerligen begripligtän ärannat att om
arbetare uppfattar hela partiledningens taktik med-massor av som

bedrägeri. förstaden revolutionäraI situationen skulle de ald-vetet
harig antyda lösning denvågat närvarande. vågadeDe inteen som

vidgång låtsadesregeringens minimum allvarstannaen utan
diskutera republik och enkammarsystem. den abso-Men resten -
luta uppgörelsen med hela den gamla den fattadesstreckbråten -

självklar. Wigforsssåsom åldersstrecken och inkomst-menar
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konkurs-fattigvårdsstrecket,till första kammarenstrecken samt
fickOchandra kammaren, såstraffstrecket till MD.strecket och

Och under hela kampanjenlugna.och jämtnättmassornaman
dettaviska minimumsocialdemokratisk talarevågade ingen attom

ögonblick ingentingdettaerkänner ikunde jagpå...Men attprutas
viljaArbetarklassens ifinnes ärängöra att acceptera.attannat

och radi-beslutsamnederlag...attledarnasförväg knäckt engenom
minimumdriva regeringensskulle ha kunnat igenomkal ledning

övertygad någonsin.lika Menoch till, jagär storensomommer
socialde-vakt omkringstrejk, dvs. gatorna ensom enmassorna

liberal-socialdemokratisk regering,mokratisk eller sättersom--
haskulle ifunktion, denförsta kammaren ögon-segrat sammaur

beslutad.den blevblick som

Wigforss bedömningtillhär ställningvill ErnstinteJag avta om
hellerskall interimlig.maktförhållandenade politiska Jag tavar

kompromissuppgörelseställning till Brantings ettstora varom
ellerden aktuella situationen,framåteller itillbaka stegettsteg

demokratin.svenskaför den jaglång siktellerpositiv negativ
vittrörelsesocialistiska strömningardemokratiskavill hurVisa var

artikule-tydligtochsocialdemokratin, mångautspridda inom att
den parti-fundamentdemokratinsrade än snävten annan syn
demokratiserings-vill också visaoch riksdagsbaserade. jagMen

ochmassförankringberoendeochkomplexitet avprocessens
allmännadenmassaktioner, särskilt situationi rösträttennären

näralig-jämföra med dengenomförd. kanViinteännu är mer
Östeuropa beroendeoch dessdemokratiseringsprocessen igande
utanför riksdagsmurarna.massrörelse och massaktionerjustav

särskilt itänkande intressantWigforss politiska spän-Ernst är
framgåroch vilket iningsfältet mellan rörelse statsvetarenstat,

arbetsbypoteselleravhandlinggrundliga DogmHanssonsGunnar
kap.sambdllsprojektetsocialistiskaWigforss och det 1997,Den unge

Östen Undén underWigforss och våren 1919och XI. ErnstX var
skulle havad detoklarhetsorgligabekymrade partietsöver rege-

endast intresserattill. partietringsmakten Det avvaromvar som

38Wigforss, II, 96.Minnen, 1914-1932, s.
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finnas kvar i regeringsställning tillsammans med liberalerna,att
fråganinte vilken politik skulle föras. I 1919men av som mars

Östenhade Undén bett Wigforss skriva programförslagett om
vilken politik borde föras, förslag till för fortsattettsom program
regeringssamverkan skulle kunna läggas till grund för detsom
kommande riksdagsvalet. Wigforss blev utformatprogram som

förslag till handlingsprogram och politisk ochstrategi,ett var
påtagligt rörelsesocialistiskt präglat. förslagDet inomantogs som
Göteborgs socialdemokratiska arbetarekommun, och kallades efter
det för Göteborgsprogrammef. Med detta program som

Östenbakgrund skrev Undén april debattartikeli Social-ien
Demo/emten med titeln "Vänstersamverkan. innebarDen ett
ifrågasättande den dittillsvarande regeringssamverkanav synen

Östenmed liberalerna. Undén, statsråd Edénsi liberalt-som var
socialdemokratiska samlingsregering, ville tydligen iscensätta en
politisk provokation och igång politisk kanMansätta en process.
lugnt han lyckades.säga att

Undéns artikel slog bomb bland regerings-smärrener som en
särskiltpartierna, bland socialdemokraterna. lyfta framGenom att

dolda hade hanmotsättningar verkligen Dettår.ömmatrampat
blev livlig debatt mellan de regeringspartierna ochtvå mellanen
statsråden. Socialdemokratins partistyrelse handla. Tillmåste sitt
årsmöte i maj kallade partistyrelsen de socialdemokratiska1919
statsråden och riksdagsgruppens förtroenderåd. Villkoren för fort-

regeringssamverkan ställdes dagordningen diskussionisatt en
riktlinjerna för detpartiprogram, skulle läggaettom nytt som man

fram för partikongressen tidigareDen nedtonade frågan1920. om
ekonomins omvandling lyfts fram till diskussion. Vadöppennu
hade egentligen partiet allai med sitt tal "socialise-årmenat om
ring", samhällets överföras..." och liknande fraser. Förägo
första längegången partiet allvar och itvunget attvar ett
sammanhang diskutera den socialistiska samhällsomvandlingen.

Under diskussionen utkristalliserades politiska linjer, vilkettre
framgår framställningen hos Hansson. första lin-Gunnar Denav

framfördesjen de huvud inte tyckte partietsöver tagetav som att

39Hansson 221-239.a.a. s.
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enligtBernhard Erikssonsocialistiskt.skulle varvaraprogram
efter-socialiseringsåtgärder"betänksammycketprotokol-lei mot

privat-fördelaktigekonomisktlika"statsclriften inte är somsom
ThorssonOchbyråkratin F.V.pågrund idriften" Varnastaten.av

kundesocialdemokratinstöddeväljareförde mångaatt som
socialisering.för mycket Mottaladeskrämmas bort omom man

inbilla viskulle sig attinteframhöll Brantingdenna linje att man
arbetarkontroll".och frågansocialiseringsfråganifrånkommer om

ställa krav.kommaskullefoifolk och arbetarna i övrigtPartiets att
poli-typiskt detblir detochBranting,det läget,iMen numenar

dessa strömningartiska Branting, måstegenie: möta menman
arbetarnaoch "sökatänkandelänka arbetarnasin vägarrätta ge

krav.produktionensförståelse för egna
ochstatssocialistiskoptimistisktandra linjenDen or-var mer
tydligastuttrycktesochsocialdemokratisk"mzrxistiskttodoxt

menade partiet inteMöller. Hanpartisekreteraren Gustav attav
talatydligtochklarttvekan valprogrammetiskulle visa någon utan

MöllerVadordning".socialistiskförverkligavilleatt enmanom
andrafinna tydligare iförverkligande kanmedmenade detta man

politiskförtid. Möllerskrifter från denna vägargumenterar en
ochregeringsinnehavomvandlingtill ekonomisk genom

makten möj-politiskaden "somlagstiftning. gällerDet erövraatt
förMöllerkallar "so-Gustavsocialisering.liggör Denna vägen

ochframställningdennabakåtoch imetod",cialdemokratins ser
strategidiskussionentolkningbegrundar Ingrid Millbourns av

detoch hålletheltMöller hatycksunder 1890-talet så rätt om
metod.denna Den"socialdemokratiska ipartimässigt statsso-

sedanprogramförslagdetframkommer icialistiska ävenvägen som
Möller, Permedkongress, Gustavinförkom utarbetas års1920att

författare.tongivandeSandlerRickardochAlbin Hansson som
ellerekonomiskförtredje linjen, väg,Den öppnar enmersom

kooperativa ioch denrörelsenfackligadendrar inåtminstonesom
konstaterandeutgångspunkt Brantingsisindiskussionen, atttar

Tid-punkter".viktigasjälvafullt klara inomicke"Vi äro oss
Åkerberg ochMöllerhade attackeratHaraldningsredaktören

blandochpartietdelade inomfanns meningardetframhöll att
drift.statsdrift kooperativ Bran-ellerdet börarbetarna om vara
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försökteting mildra konflikten kompromissande hävdaattgenom
inte skulle kooperation och statsdrift varandra.sättaatt man mot

Vi skall då komma ihåg redanBranting slutet 1890-taletatt mot av
den hade kompromissat fack och kooperationvar som om som

viktiga länkar framåt.i strategin Och flera talare stödde tanken
ekonomisk Axel Dahlström, ordföranden Göteborgsväg. ien

arbetarekommun, argumenterade för Wigforss Göteborgs-
och betona fråganmåste kontroll inomattprogram man om pro-

Östenduktionen". Liknande tankar också Undén inne på.var
Rickard Sandler bemötte den ekonomiska medvägens argument
orden mindre borde eftersträvaatt arbetarnas deltagande iman
styrelserna fullt offentlig kontroll.än en

debattenI den ekonomiska hävdar alltså devägenmot statsso-
cialistiska anhängarna full offentlig kontroll", dvs. statligtatt
ägande, föredra framför "arbetarnas deltagandeär styrelserna.iatt
Detta programmatiska ställningstagande kom sedan präglaatt
socialdemokratins och huvudlinje från framåt.och1920program

präglar dockDet Landsorganisationen kommersnartsom att
påminnas om.

Under ochåren bedriver1919 Wigforss1920 studier ochErnst
skriftställning frågai "industriell demokrati. Drivkraften förom
Wigforss försöka finna trovärdigt alternativ tillär sovjet-att ett
kommunismens diktatur och vänstersocialisternas utveckling mot
bolsjevism. Wigforss försöker forma alternativ rörelse-ärett som
socialistiskt och direktdemokratiskt, graduellt och fredligt,ärsom
och huvudsakligen fram längs fackliggår och ekonomisksom en

frånredan början denväg organise-som engagerar stora massan av
rade arbetare basplanet. Under valrörelse kommerårs bro-1920
schyren Industriell demokrati, tillsammans med Göteborgs-som

och del andra småskrifter inom socialdemokratinprogrammet en
elaborerat alternativ till den dominerandeutgör statssocialis-ett

skrifterDessa tillräckliga för placera Wigforss denärmen. att som
inom den principiella idédebatten internationellt och natio-som

nellt för "fackligstår med rörelsesocialistiskväg förankring.en
Wigforss strävanden och intressen uppmärksammas Branting,av

länkar riksdagsmannenin Wigforss deni utredning kornsom som
tillsättas ekonomiskjust demokrati SOU 1923:29.att om
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ochdemokrati,industriellutredningenhände medVad omsom
sociali-utredningarna,andrahände med devad två tunga omsom
ocksåhistoria.trustkontroll, Detrespektivesering ärär en annan

statssocialismensochrörelsesocialismenshistoria huren annan
till bli genia-leder honompolitiska hjärtaWigforsskamp i att en

underfinansministerstatsinterventionistisklegendarisklisk och
medtill ochhinnerpolitiska liv.decennierviktiga Sveriges Hanav

skallideolog.planhushållningenshögern Jagskällas ut av som
förexempel här,historiskaframställningen medavbryta att sam-

förutskickaskall baratrådarna.manfatta och knyta ihop Jag attnu
viktigaberöranedan kommersammanfattningen tvåjag i att senare

utvecklingframväxt ochsocialpolitikenshistoriska exempel. Det är
lands-och 1960-talen,"välfärdsstat" undertill 1950- samt

löntagarfonderförslaget årframtagandeorganisationens omav
typisktydligtåterspeglarexempelDessa två sätt1975. ett en

institutionellt-organisatoriskastatssocialistisk väg arrangemang,av
utgångspunkt irörelsesocialistisk sinrespektive väg tarsomen

skall dockrörelsen.och den fackligaekonomins organisering Jag
kommunistiskakallar "denvadord jagnågranärmast säga om

demokratismenVänstersocialistiskaoch denparentesen somom
förträngda själ.den kommunistiska traditionens

svenskikommunistiska10 Den parentesen
1972-1990vänster. 1921-1967,

Zimmerwald-framställsden historieskrivningenkommunistiskaI
di-socialdemokratiska vänsterpartietrörelsen och det 1917 som

leninistiskmedrekta fullgången kommunismförstadier till en
bekräftad de partisprängning-framtoning och sedan i tvåår 1921,

särskilt dramatisk,och Sprängningen 19291924 1929. somvararna
därochsvenska Komintern,konflikt mellan det partietdirekten

funk-frånsuspenderade majoriteten sinahelt sonikaKomintern
Kilbompartiledningens majoritetochpartiledningen,itioner

och hansKilbomoch Linderot.Sillénminoritetenuteslöt an-
ochSocialistiskatillbyta partiet,låter sedanhängare partiet namn

internationaler""mellan Bernt Kennerströmfår parti tvåett som
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fyndigt kallar sin nydanande studie Socialistiska mellanpartietöver
7.° Socialistiska kompartiet mellan socialdemokrati1929-3 ståatt

och kommunism i positioner delvis, bara delvis, liknarsom men
det gamla kommunistiskaSSV. Den partiretoriken deni

falangenKomintern-trogna inom sedan dessSKP påtagligtär
sovjet-kommunistisk vokabulär och tolkningstraditiontrogen en

fram till namnbytet till kommunisternaVänsterpartiet1967 VPK.
tolkar också traditioni sin och historieskrivningMan direkt-varje

demokratisk inom eller socialdemokratinLO "väns-protest som
och alltså kommunistisk.ter avhandling kanBernt Kennerströms

första försök, utifrån den position,vänsternsettses som attnya
bryta den kommunistiska tolkningstraditionens snedvridning.

också bryta den socialdemokratiskaMen tendensen glömmaatt
alternativa idéströmningar och organisationssätt.

Namnbytet till och sedanVPK, till1967 1990 Vänsterpartiet,
blir symptomatiskt. det,jag och här fårSom stödjajag migser
personkännedomfl har nämligen delar både kaderpartietsstora av
och politisksympatisörer grundinställning och politisk psyko-en
logi alls detinte kommunistiska centralism.partiets Manär ärsom
för det vänstersocialistiskt direktdemokratisk, och blirmesta man
kommunist eftersom missnöjd med toppstyrningen inomärman

eller socialdemokratin.LO
kan "denDetsamma under 1960-taletvänsternsägas om nya

till början just vänstersocialistiskt direktdemokratiskärsom en

4° Mellan internationaler.Kennerström, B., tva Socialistiska partiet 1929-
Arkiv, Lund,1937 1974.

41 socialdemokratisk studentpolitikerSom med den vänsternsung nya
direktdemokratiskatypiskt ideologi kunde aldrig riktigtjag allvar deta

leninistiska-stalinistiska-maoistiska stället studeradesmågrupperna. I jag
socialistisk idéhistoria och filosofi,marxistisk vid sidan studeraattav

Ärstatsvetenskap, historia och vetenskapsteori för min blev1975examen.
medlem fungeradejag i skribentVPK, i LämnadeNy Dag 1976-1977.som

partiet uppleva den leninistiska traditionens1982, tjatigatrött att
seghet i vänstersocialistiskt demokratiskt fannsparti. Detett annars
redan demokratiskt socialistiskt ocksåjag återvände till.parti,ett som
Under 1990-talet har det allt betalagått medlemsavgiftentrögt attmer
och besöka årsmötet. jagMen röstar...ens
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antiauktoritärahur denpolitisk gåtaantiauktoritär. Detoch är en
till varianterkundemänniskorvänsterns översvänga"nya av

maoism,auktoritära positionerochcentralistiskakommunismens
parallellt Viet-hände istalinism Detsammatrotskism, m.m..

ochdemonstrationsvågenstrejk- och 1968,Efternamrörelsen.
övergickvärlden,revolutionär situation iantagandetunder om en

leni-typiskatill denrörelsendirektdemokratiskaochbrokigaden
blev KominternsDetnistiska 1970.smågruppsvänstern runt

förradettill, gångenfraktionersamtliga gång var somomen
för Marx.farstragedi blev det travesteraattsomnu

ochfrån dessadeltagare smågrupper,med gamlatalarjagNär
ochunderfrån 1970-med gamla aktivister VPK 1960-talarjagnär
ochbärande idén inrefall klart.flestade Denitalen mönstretär

vänstersocialistiskdirektdemokratiskofta över-identiteten är en
"politiskt överjagdock medkombineras ärtygelse. Den somett

kommu-typiskamed denochleninistiskt-stalinistiskt-maoistiskt
personlig-retoriken.marxistiska Dennaförmentochnistiska

feno-politisktsvårförklarligochhetsklyvning intressantär som
mel-spänningenkompliceratförmodligen inte änMen mermen.

psykologi.vardagligkontrolloch ilan njutning
bytertill slut,konstigt VPK 1990,allsalltså inteDet närär
den till-alls konstigtOch det inteVänsterpartiet.till är attnamn

definiera sigkanSchyman,Gudrunträdande partiledaren 1993,
demokratisktoch partietvänstersocialistdemokratisk ettsomsom

honalls konstigtOch det intevänstersocialistiskt parti. är att ser
marxist-leninistisk MLKsmågruppdeltagandetidigare isitt en

Leninismendemokrat."egentligen"hon är parentes,ensom att var
Kanskemänniskor.förbåde psykologisktoch mångahistoriskt var

ideologivilkenbereddlängtan så somatt antastor att varman
garanterades.drömsamhälle,efterlängtanhelst, njutningen, ett

huma-demokratism,vänstersocialistiskdet harjagSom enser
psykologiunderliggandefunnitspacifism oftaochnism ensom
"själ.egentliga Sam-partifolketskommunister,bland många som

organi-ochkommunistiska partiernas smågruppernasdetidigt var
eller KubaKinaförebilder Sovjet,och ioch målretoriksation, --
centralistiskochmilitaristisk, inhumandiktatorisk,auktoritär,en

z.stat
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patetiskaDet blir väl bara den kommunistiska traditionenatt
blir geografiskt beroendeså grannlandvårt i grundasSKPöster.av

reaktion1921 Sovjetstatens bildande. Modernismenssom en
genombrott och brytningen med anknytningen1967, till Sovjet,
innebar möjligheten politik. den stannadeMen iav en ny upp en
nyleninistisk återgång och striden därefteri1972 mellan traditio-
nalister, modernister och nyleninister. Dock knytningenutan att

Östeuropatill återtogs allvar. leninistiskaDen traditionen inom
partiet, traditionalister respektive nyleninister, försvinner inte
slutgiltigt förrän då byterpartiet1990 till Vänsterpartiet.namn

hadedåMen redan fallitmuren
Vänsterpartiet beteckning användeSSVär år 1917.samma som
kommunistiskaDen traditionens utveckling alltså denär även

präglad spänningen mellan statssocialism och rörelsesocialism.av
hos kommunisternaMen kanske statssocialistisktsnarast ettsom

och "marxistiskt överjag ideologiskt rättstänkande, dis-av som
ciplinerar förträngeroch den förbjudna rörelsesocialismens längtan
efter socialismens människa"."nya politisk korrekthetEn som
länkar den rörelsesocialistiskain energin den politiska nödvän-
dighetens förment vetenskapliga och förment "enda möjliga
vag.

11 Rörelsesocialism och statssocialism.
Sammanfattning och utblick

flyttarOm tillbaka till 1890-talet finner huvudsak-tvånu oss
liga linjer inom socialdemokratin. första denDen politiskaär vägen

betonar ochparti politisk makt, den knuten till före-ärsom
ställningen systemomvandling framtidennågon gång i närom en

väl har den politiskaerövrat makten". systemomvandlingEnman
skall då lagenligai former. denäga Inom tongivande tyskarum
socialdemokratin Karlstår Kautsky och "Erfurtprogrammet"

för denna1891 statssocialistiska linje. den linjenDet är som
sedermera kommer framstå socialdemokratisk dvs. dåti-iatt som
da språkbruk "marxistisk" ortodoxi. Det Hjalmarär vägen som

ochBranting Axel Danielsson huvudsakligen för,argumenterar
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ha lätta-tycksrealpolitiske Brantingochpragmatiskedenäven om
Danielsson.principielledendess begränsningarinse än merattre

Möller,hävdas GustavkommerlinjeDet är att avsom senareen
SandlerRickard i årsochAlbin 1920HanssonPer somprogram,

vidsnuddade ovan.
fackligbetonarekonomiska, ochdenandra linjenDen är som

medkampformersjälvständigaoch kooperationkamp ett egetsom
samhälletdetlinje betonarrörelsesocialistiskavärde. Denna att nya
gradvisförhär ochpåbörjasfrigörelse kanoch arbetarnas attnu

systemomvandlingSjälva tankenstarkare.sigväxa somansesen
iEduard Bernsteindenna linje.skenproblem vissa inom ärett av

kritikgraduella socialism i sinför dennaTyskland företrädare av
grund ochsamhällsfilosofi, vetenskapligaErfurtprogrammets
systemkata-tankenifrågasätter självahandlingsstrategi. Han

socialdemokratiskdåtidarevolutionoch istrof, systemomvandling
formuleringar.famösa Bern-Erfurtprogrammetsfrånmarxism

mellanZeittidskriften årenkritik 1896framför i Die Neuesinstein
bokenlegendariskadensammanfattar den ioch och1899,

uppgiftersocialdemokratinsoch 1899.Socialismens förutsättningar
inflytelserikaochde viktigasteförbok övrigtDenna är mesten av

arbetarrörelsenåpolitiska arbetena inom
självständighet iochfrämstdet KF:sLO:sSverigeI somvar

från detskillnadtillandrapraktisk anvisade dennaform väg som
ställetmetoden".socialdemokratiska Ikallade "denMöllerGustav

Tyskland där Bernsteinochblir det iSverige USPDSSV i var
grundadrörelsesocialistisktformamedlem försöker en mersom

starka elementinnehålleroch demokratisk strategistarkt avsom
samhällets ochborgerligadetekonomisk omdaning inomäven

konsumtions-produktionskooperativ,marknadens ramar genom
styrel-företagensdedeltagande privataioch arbetarnaskooperativ

industriellförkämpaWigforss komfrämstdet att somsomser,

samhälls-ochsamhällsteoriförbetydelse42 haftharDen ävenäven stor
förstadedet Bernsteinvetenskaplig forskning. jagSom är attavenser

underutvecklingkapitalismens 1900-formulera den senaresomsyn
välfärdsekonomisk teori,inomgällatalet kom att sensesom common

analyser.ekonomisk-sociologiskaellerhistoriasocialliberal ekonomisk
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demokrati". WigforssErnst medleminte i han hadeSSV,var men
under perioden starka det1917-1920 sympatier vånstersocia-
listiska hållet, Wigforss fårsåg dock densom ovan. ses som
främste under denna period för utvecklarepresentanten att ett
politiskt tänkande grundar den fackligasig ochvägensom
arbetarnas och tjänstemännens demokratiska företagen.styre av

alternativEtt till socialdemokratins demokratiska statssocialism
och kommunisternas diktatoriska statssocialism.

politiska linjernaDe två kan renodlas statssocialism ochsom
partiväg via statsmakten, från Kautsky till MöllerGustav1891

respektive rörelsesocialism och facklig1920, och kooperativ iväg
det ekonomiska livet, från Bernstein till Wigforss1899 Ernst 1920.
Vi då frågan systemomvandling skiljer dessa två vägar.attser om

ekonomiskaDen eftersomgraduell den tänker sigvägen är mer att
den ekonomiska omvandlingen kan börja direkt takti med arbe-

ochorganisering, självorganiseringens ekonomiska, socialatarnas
och kulturella förändring individernas derasi identiteter ochav
samhälleliga roller. ekonomiska formernaDe fram inomväxernya
det borgerliga samhället och förvandlar detta efter hand, och det
kan under dennasvårt tid tala kapitalistisktnågotattvara om

ellersystem något Socialistisk politiskaDensystem. vägennytt
inväntar maktställning för kunna omdana samhället i sinen att
helhet. Med lagstiftningsmakten skall systemomvandlingen
genomföras. politiskaDen fungerar bäst länge den kansåvägen

politik, tidensnartväntans Sommogen".ärpropageras som en
socialdemokratinsisåg diskussioner, efter Wigforss ochErnst

Östen Undéns provokation våren från1919, övergångenvar en
politik till praktisk handling mycket problematisk.väntans

fredlighetFrågan eller våld, jag lagtinte tonviktnågonom som
vid dennai återkommer skiljelinje båda deessä, inomsom en
huvudsakliga den politiskaInom ochLeninvägarna. stårvägen
bolsjevikerna för ultra-socialdemokratisk och diktatorisk ivägen

med våld den politiskaerövra makten" det Leninsärattsynen
hela kritikeni Kautsky. den ekonomiskaInompoäng vägenmot
fanns det vissa grupperingar anarkisminom och syndikalism som
kunde tänka sig beväpning, för liksom "röreslesocia-massornas att
listiskt basplanet företagen. Menerövra 1920sagt, runtsom
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statssocialismMöllersmellanSverige Gustavdiskussionen istår
och demo-fredligarörelsesocialism tvåWigforssoch Ernst som

hundraför åralternativ. intressantakratiska Det är attsenareoss
fortsattharolikahuvudsakliga alternativdessa sätttvå att vara

dag.fram tillända ialternativlevande som
statssocialismensföljakanMöllerfrånLinjen Gustav som

Rothstein ibl.a.framhållitshar BoMöllerförändring. Gustav av
svenskadenMyrdal-bildHirdmanspolemik Yvonne sommot
gestalt.viktigaste Jagvälfärdsstatensdärmedsocialpolitikens och

statssocialismen hos partiet imed det.hållakan bara Menom
kom-statsägda ellerhuvudsakligengällafrånändrar sig attstort,
admi-välfärdsprogramsocialagällaföretag tillmunägda somatt

Rothsteinförvaltningar.kommunalaochstatliganistreras av
byggeroch delvisstödjer sighur Möllerocksåpoängterar
förvaltningen.Välfärdsstatligadeniarbetarrörelsens organisationer

lärprocessbefunnitalltså sig iMöllerMöjligen har spän-aven
denrörelsesocialism. månochstatssocialism Imellanningar man

ochunderförvaltningssynsocialpolitiska 1930-Möllerskan se
förlo-det ändåprägladrörelsesocialistiskt så1940-talen är ettsom
väl-hurRothsteinrörelsesocialistiskt koncept.rande poängterar

denalltoch 1960-talenfärdssaten under övertas1950- pro-avmer
för-offentliginordnas ibyråkratin ochfessionella systemet av
poli-och denKautskyfrånstatssocialistiska linjenvaltning. Den

lagstiftningen",ochMöllerframtiska makten", 1920Gustavöver
välfärdsstaten,vidtonviktföretag tillvid statligafrån tonvikt enen

medobruten,personmässigtalltså ochdiskursmässigt änär om
politiska lös-förförkärlekSocialdemokratinsvissa pendlingar.

harsamhällsorganiseringenhetligoffentlig ochoch förningar
djupa rötter.som synes

arbe-oemotsagd inomtradition intestatssocialismens ärMen
till ikomheller partiet. Detinomintetarrörelsen i synesstort men

Wigforsseller ipendlingar ErnstMöllersGustav ovanovan,
och statssocia-rörelsesocialismmellanpendlingarkonstaterade

obrutnaochsjälvständighet LO:sRedan LO:slism. existensen av
organisationderasläggaskall sig iochmotstånd parti statmot att

själv-alternativtraditionobrutenlikaoch kampsätt är av enen
löntagarfondertillförslagetoväntadepolitisktdetständig Iväg.
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fram underLO 1970-talet och innebär konkreti-togsom som en
sering gradvis till löntagarägda företag, anknyterVägav en upp-
hovsmannen Rudolf Meidner till Wigforss idéerErnst indu-om
striell demokrati. Wigforss själv hann uppleva 1970-talets upp-
sving inom ochLO inom den för"nya sin ungdomsvänstern"

Meidners fonder dagsig istår mycketsynsätt. än som en
intressant och den offentligai debatten misshandlad och miss-
förstådd idé, framlagd Rudolf Meidner tillsammans med Annaav
Hedborg och FondGunnar bokeni Löntagarfonder och i1975 en

till LO-kongressen 1976.rapport
AbrahamssonBengt och Anders har bokenBroström i Om

arbetets fört1980 intressant Meidners idéer vidarerätt sättett
och för löntagarfondernas principer rörelse-argumenterar som en
socialistiskt grundad, demokratisk och graduell för löntagarnasväg
inflytande företageni och det ekonomiskai livet. har med dettaJag

förslagetinte politiskt realistiskt och genomförbart årsagt att var
idépolitiskt förslagMen1975. det svenska tänkandetärsom om

löntagarfonder viktigt ha med sig i ZOOO-talet. Det äratt en
fortsättning det arbete Wigforss gjorde och1920som runt som
då led politiskt nederlag. har härJag inte tid diskuteranärmareatt
löntagarfondernas utformning och bärande idéer.

löntagarfonderOm eller omöjligasvåra genomföra poli-var att
tiskt, eller finansministern Kjell Olof Feldt skaldade riks-isom
dagsdebatten "löntagarfonder djävla skit, har baxatär ett men nu
dem ända hit, deras fortsattaså Öde tragiskt.är Förstmest om-
vandlas fonderna slutligen, deni socialdemokratiska regeringens

frånproposition rörelsesocialistiska till statssocialistiska. Sedan
omvandlas de från fackföreningarnas redskap till bliatt vara att
kapitalets. det förslagI igenom riksdagengår i skall löntagar-som

alltså från lön föravstå säkra statligt fonderad /eapitalbild-na att en
till företagsamhetensning fromma. Därefter förnedras förslaget

ytterligare den borgerliga regeringen omvandlar dem tillav som
fonder för forskning och utveckling, dvs. realiteteni stödett extra
till den företagsorienterade forskningen i hand företags-sista
ledningarnas och de företagsnyttiga professorernas villkor. Fon-
derna blir baraså inte undandragna offentlig styrning,sätt utan
också Viktig länk deti klassamhällets elitbildning. Utbild-en nya
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inledde dock bekant stridCarl Thamningsministern som en om
offentliga kontrollendelvis denmöjligheten åtminstone återtaatt

faktiskt avstod frånfonder. löntagare vissSverigesdessa Attöver
för dessa fonder det väl knapptdel underlönen många år ärav

minns.någon som
välfärdsstatens utveck-med de exemplen,Vad villjag tvåsäga

löntagarfonderna, för första de levanderespektive detling ärär att
för spänningsfältet mellan rörelsesocialism ochuttryck statssocia-

nuvarandeandra vill peka det tidsbundna denlism. det ijagFör
idéndiskursiva statssocialismen har lämnatsituationen när om

välfärds-företag offentligastatliga och stället koncentrerat sigi
de politiska alternativen debattDärmed icementerassystem. en

för eller välfärdsstaten. liknande utveckling harEn ägtemot rum
löntagarfonderna. diskuterar alls deefter debatten inteManom

anställdas inflytande omvandlingenarbetsplatsen. Genom av
löntagarfonderna fonder för kapitalbildningtill statliga cementeras

för fon-politiska alternativ: eller statligai vissnuet emoten syn
förder kapitalbildning.

följandebefinner diskur-socialdemokrati sig iKvar står en som
välfärdsstat ochstruktur: krävadess kansiva vänster stat-mer mer

kapitalbildning, ställa mindreoch dess höger kan upp en
välfärdsstat omfattande statlig kapitalbildning.och mindre Det
hela i diskursiv framstår tvingandesituation natur-en som som en

begränsade den be-lag politiska alternativ. Tyvärr jag attav anser
kännelse politik,under socialdemokratiskgalgen inompågåttsom

offentlig sektor,friskolor och personalkooperativ iaccepteraatt
kommer för för framstå trovärdigt poli-allt att ett egetsent som

alternativ.tiskt alternativ kankommer tid dessainnanDet att ta
uppleVas för främstför folkets breda lager ställetverktyg i attsom

Lika-medelklass med kulturella och sociala ambitioner.passa en
för-försök finns med brukarstyrelserde iledes jag attanser som

kommundelsråd kommeroch stadsdelsnämnder ellervaltningar
rörelsensför upplevas den genuinaallt för sent att som egna

fall för-kommer dessutom tid, det i varje minDetuttryck. att ta
främstdessa blirinstitutionerinnan någotmodan, änannat ettnya

välartikulerade samhället.välutbildade ochde istöd till
"förnyelseförsök" och den omstruktureringDe ser,ser,
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reträttstrid. dessutom för statssocialistis/eOchutgör reträtten en en
tillidétmdition kommit ände. demokratisk förnyelseEnvägssom

frånbörja början och dekonstruera den statssocia-måste nog om
listiska den enda goda och rimliga, för kunnaivägen att nuetsom

efterklok,tänka alternativen klart. det lätt ochVisst är attmer vara
framställning framståkan kritiska här politisktvisst min över-som

inför de och det statssocialistiskaalla med liv lust stöttmaga som
samhällsbygget och kraftfullt försvarar det under Tillreträtten.

försvar försvararvill också det, bådemitt jag jag i minsäga att var-
samhälledag och principiellt. lever hellre statssocialistisktiJag ett

nyliberalt. också klart politisk makt och styrelsei Detän ärett att
förnödvändigt och samhälles auk-instituera organiseraär att ett

toritetsstruktur, rörelsesocialistiskt och blandekonomisktäven ett
och kooperativt. det får hindra tillfälleinte iMen att ettman som
detta, till för nyskapande diskussion, försöker alter-är prövasom

Framför allt verkar det statssocialismennativa vägar. som om
håller och varför efterned själv, sökande alter-sig ettmonterar

bara idémässigt Vad vill ha ställetnativ inte imotiverat.är

Demokrati i12 det sekletnya

Demokrati avgörande skall tänka politiskt ochjag närser som
idémässigt inför framtiden, demokrati och dess värdegrund
humanismen. den politiska styrelsendemokrati inomJag avser

offentliga förvaltningarna,den egentliga statsmakten, de inom
sociala och kulturellanäringslivet och samhällets allai institutioner

Demokratin den alla dei övrigt. organiseras iinte måsteär en,
samhällen det samhällets träd"små utgör storagrenarnasom

för metafor frånlåna gammal konservativ 1800-talet. Detatt nu
den rättsligt liberala politiska filosofins felsyn, till dels ocksåär

välfärdsstatens, samhälletinkarnerad den storskaliga tänkai sigatt
enhetligt, enda relationer mellanorganiserat uppsättningsom en

individ och nattväktarstat liberalkonservatismen respektivei
individ och välfärdsstat Samhället pluralt,socialdemokratin.i är
och demokratin alltså pluralt, alla dess olikaorganiseras imåste

sfärer.och Demokrati handlar alltså baraintesmåsystem om
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demokratiskt inflytande den politiska styrelsen ochi över stats-
Demokrati handlar heller bara inflytande ochinte iorganen. om
offentligaden sektorn. Demokrati kan förekomma och böröver

förekomma hela det näringslivet och hela det sociala ochi privata
kulturella livets "civilsamhälle", del kallar det. börVi görasom en

uppmärksamma ordet Demokratin bestämd form och medioss
bokstav. oftastanvänder det demokratiDen såstor som avser en

instängd sfären offentliga"den statliga eller den sek-iärsom
torn.

första tänkande komma ifrån deniDet måste vårtgöra är att
samhällsteoretiska sfärer: offentlig-bilden stat-marknad,tvåav

ekonomi-politik samhälle.privat, eller stat-civilt ställetVi imåste
förmentaden sfären offentligt/ politik den poli-urskiljainom stat/

tiska styrelsen eller den egentliga statsmakten, inklusive det egentliga
myndighetsutövandet, från offentligaden sektorn. Viresten av

alltså analytiskt skilja beslutsfattande frånpolitiskt eko-måste
nomisk produktion och kunna dentjänster. Viav måstevaror se
offentliga sektorns verksamhet ekonomisk produktion. Ja,som en

del samhällets framförekonomiska produktion ochstor av av varor
allt bedrivs den offentliga sektorns förvaltningar.tjänster inom

offentligdelar det kallar sektor" helt enkeltStora inteärav
politik och myndighetsutövning ekonomi och service-utan
produktion. del samhällsekonomin offentligt eko-En ärstor av
nomiskt liv. kunna tänka tanken offentlig ekono-Vi måste om en
mi eller offentligt näringsliv. Sjukvård, utbildning ochett omsorg,

kan bedrivas offentligt eller ellerantingen privat, ivägväsen
blandformer, likafullthuvudmannaskap det eko-äroavsettmen
nomisk verksamhet, dvs. del samhällsekonomin.en av

den offentliga sektorn kan alltså urskilja den politiskaInom
styrelsen eller den egentliga statsmakten del. politik, iMensom en

auktoritativt beslutsfattande, förekommer baraintetermen av
samhällets makronivå, också samhälletsi alla småutan runt om

43 förstår tycker använda ordet, vadni jag inteSom görattom men man.
kritiska civila samhället samhällsteori ochmin återigen, iSe Detessä,

samhällsdebatt. kritisk analys Trägårdh, red. Civilt samhälleEn i L.
kontra offentlig sektor Stockholm,SNS, 1995.
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fått förnyadsamhällen. gammal insikt aktualtetDet är en som
mikromakt och auktoriets-Michel Foucaults analysergenom av

samhälleliga eller hos Ulricl Beckrelationer olika organisationer,i
införboken Erfindung des politisclaen. dåi stårMen att tançe-

sidan storsamhälletsoch verbalt skilja mellan politis-mässigt å ena
och och andra sidan auktoitets-ka styrelse auktoritetsutövning, å

alla de samhällena.utövningen i smårunt om
föra Davidskulle Vilja den amerikanskejagHär statsvetaren

para-politik". Med para-politikoch hans begreppEaston aser
den auktoritet, inflytande och makt bedrivs ochexi-Easton som

samtliga och socialaorganisationer iinom runtsterar system m
frivilligorganisationer, sjukhus, företag, kykor,samhället, i ii i

familjer för brottssyndikatf skulle viljaoch, den delen, jagi Men
samhällets totala auktnritets-och tänka tankenlängreett steg om

para-politiskastruktur, hur auktoritetsfördelningen deirunt om
samverkar med detsamhällena samordnas och"små "stora ,am-

maktförhållaiden.officiella och underliggandehällets" auktoritet
det den politiska styrelsen det samhällztSamtidigt i ärstorasom

våldsanvändningenden med monopol den legitima iirättarsom
samhälle,och upprätthåller auktoritetsrelationerna i t.ex.runt om

lagstiftning egendon ochegendomsmakten företageni genom om
auktoritetsrelationerna familjelivetbolagsbildning, it.ex. geiom

lagstiftning och kvinna etc.om man
denna bild samhälles totala auktoritetsstruiturDet iär ettav

sprlplaninfoga förankra demokratinsvill demokratin ochjagsom
samiälletsoch problem. Demokratins problem låter jag situeras av

uppbyggnad, dvs. allainstitutionellt-organisatoriska små rga-av
förvaltningar, frivilligorga-och subsystem företag,nisationer som

familjer, föreningar samhället uppbyggtnisationer, äretc. av.som
sociala skilleVad det hindrar alla dessai småär att systemsom

demokratiska Vad det hindrar samhällesär att ettvara som
utformadauktoritetsstruktur skulle kunna ett systenvar som av
demokratiskasammanlänkade, relativt självständiga små san-

44 framlagtDavid iA Systems forBegreppet Eastons, Frameworzär t.ex.
Political Dahlkvist, problemAnalysis Se Staten1965. M.,även som
Arkiv, Lund kap.1982,
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hällen Vad det hindrar samhälles totala auktoriets-är att ettsom
alltså skullestruktur kunna demokratiskt präglad och alltsåvara att

auktoritetsutövandet, dei samhällena", skulle kunna"smårunt om
demokratiska formeriutövas
tänka den politiskaAtt styrelsen eller den egentliga politiska

liten, endast omfattande de egentliga auktoritetsut-staten som
övandet och myndighetsutövningen, sammanfaller med den libe-
ralkonservativa utopin vad bör begränsa till hossigstatenom
Friedman och Hayek den gamla bildenDett.ex.. är natt-av
väktarstaten, liberalernas klassiska definition vad bör läggasav som
begreppeti de egentliga statsfunktionerna. felslut de liberal-Det

konservativa hålla fastinte vid definitionsingör är att stat, utanav
stället låtai bedragassig myndighetsformen för offentligadenav

produktionen. blandarDe institutionell form med prak-samman
funktion.tisk kan myndighetDe inte institutionell formattse som
alltidinte innebär det myndighetsutövningär utövasatt som som

praktisk funktion. stället funktionen produktionI i mångautövas
myndigheter, produktion främst service. Därmed kommer deav
liberallionservativa betrakta offentligaden sektorn "stat-att som
politik-myndighetsutövning-makt", de enligt sinnär egen
definition begreppet stället bordei betrakta offentligadenstatav
sektorn "offentlig ekonomi-tjänsteproduktion-service".som

Vad och den egentliga politiska makten enligt mittstaten gör
fastställa politiska krav,ärsynsätt inrätta institutionellaatt ramar,

tilldela auktoritet fastställaoch auktoritetsrelationer i vissasamt
fall organisera finansiella betingelser för den produktiva verksam-

Denheten. egentligt politiska i mitt tänkande alltså någotärstaten
mycket mindre den samhällsteoretiskai bilden medän tvåstaten
eller ttre ;fåren Vad betyder fördetta tänkandevårtnu om
demokratin

betyder första demokratikomplexDet den egentligtröratt ett
makten.politiska det traditionellaDet konstitutionelli och de-är

mokraxtiteoretisk diskussion. Skall organiserad, enhets-staten vara

45 Dahlkvist,Se Se Politikbegreppetsmin analytiskaM.,essä ävenovan.
förfall. Polilikvetenskapliga arbetsrapporter Avdelningen för1999:3.

Karlstads universitet.statsvetenslap,
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konsti-offentliga maktensskall denfederativtellerstatligt Hur
ochnationell, regionalmellanskall relationernatution ut Hurse

rättstill-ochpolitisk auktoritetvad gällerlokal organiserasnivå
sublokala politiska iden nivånskall organiseralämpning Hur
och hur gällernärsamhälle EU:sFNzs,kommundelarnas Var, när
områdenolikalagstiftningenden nationellaeller

demokrati-för det andrabetyderDet möter ett annatatt
myndighets-offentliga sektornsden existerandekomplex inom
demokratiseraSkallochproduktion service.drivna tjänsterav

traditionellastarkare dendessamyndigheterna så att styrs av
skall bru-Ellerpolitiska demokratins institutionerrepresentativa

denvid sidanparallell strukturframståkarinflytandet avsom en
brukarinflytandet heltskallEllertraditionella politiska vägen ta

med brukarnainflytande såpersonalen ha i paritetEller skallöver
offentligabeståendetriangel styrandetfår i represen-att aven

andraskall tillpersonal Ellerbrukare och över orga-tanter,
får tillbakafrivilligorganisationernanisationsformer så storaatt

medde startaden "Självhjälp"delar gång attomvarsom enav
driverfrivilligorganisationerfall därkan tänka sig mångaMan

ochfallet idrottoftaoffentligt stöd, inomverksamhet med ärsom
helt drivasoffentliga produktionendenEller skallkulturliv. som

offent-haOch skall dessa visspersonalägda kooperativfristående
och kontrollinsyn

heltlika spännande,harför det tredjebetyderDet ettatt
demokratikom-undanträngtdebattdagensannorlunda, såimen
traditionella libe-företagsamheten.plex rörande den Denprivata

ochbehövermarknaden interalkonservativa positionen är att
kan kommahuvud intejagdemokratiserasbör Meninte över taget.

marknader-ochföretagsfusionernaifrån kapitalmakten,tanken att
med detillsammansoch globalt,nationelltoligopolisering,nas

entreprenörskap,finansmarknadernasinternationella övergrepp
demokrati-gigantisktoch sysselsättning,produktion utgör ett

med medar-företagförproblem. känner Övrigt mångaJag unga
fullkomligtdetkännerofta reklam och IT,betare, inom som

arbete,inflytande sittföretaget och hasjälvanaturligt överägaatt
förkändesnaturligt detliv. Likautkomst och 1890-sittsin som

produktionsföreningar.dåtidasmedertalets bagare eller i
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tänker ställa frågor vid företagsamheten vid dejag samma som
offentliga myndigheternas serviceproduktion. Skall demokrati-

företagen särskilt storföretagen redan från börjansera som
har "samhällelig" karaktär dessa eller harsåsorts atten styrs av
inflytande offentliga styrelserna, ungefärirepresentanterav som
traditionella statliga eller kommunala företag Eller skall persona-
len, arbetare och ha inflytandettjänstemän, styrelsernai Och
konsumenterna Behöver de företagenseller höras irepresenteras
ledningar Eller skall ha offentligatriangel representanter,en av
konsumenter och personal Eller skall triangeln utvidgas till en
fyrkant kapitalägarna får berättigadså plats skall kapi-Huratt en
talbildningen skall kapitaletorganiseras och låna detVem äga ut

det behövsnär
Grunden för demokratidiskussionvarje kartläggning deär av

enheter och sammanslutningar skall demokratiseras. Utan attsom
fixera vilka enheter talar vilket demos talar blirom, om,
varje demokratidiskussion ganska meningslös. politiskaDen sam-
fälligheten begrepp föregår demokratin begrepp. välNärsom som
enheterna och sammanslutningar kartlagda, inträder hela denär
traditionella demokratiteorins principer jämlikt röstdeltagande,om
inflytande dagordningen utmärkt framställdså iöver ärm.m., som
Robert Dahls bok Demokratin och dess antagonisterff

införVi rad villstår utmaningar tänka demokratiöveren om
och demokratiskt samhälle inför framtiden. det förstaFörett

alltså, och detmåste absolut grundläggande och avgörande,är
klargöra vilka de samhällen storsamhället."små Viär utgörsom

alltså kartläggamåste vilka enheter och sammanslutningar som
samhällets institutionellt-organisatoriska uppbyggnad, förutgör

därmed kunna urskilja vilka och sfärer behöveratt system som
demokratiseras. det andra klargöras de olika betingelserFör måste

föreligger för de demokratiproblem råder internationellisom som
överstatlighet och övernationell regionalism jämförtFN EU

den nationellamed det dentredje skillnad demokra-iFörstatens.

46 den svenska Originalets titelDet översättningen. amdDemocracyär är
studierna statsvetenskap vidits Critics. i Karlstads har DahlI universitet

central teoretiker under hela 90-talet.stått som
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de regionalanationellaråder mellan dentiproblem statens,som
sublokalaochde självständiga kommunernaförsamlingarna och

demokratiproblem. detolikaOlika enheter ställerenheterna. För
demokratiproblemensärskilda inomfjärde urskiljas demåste

det medborgarna,serviceproduktion,offentligt bedriven är perso-
vilken grad ochinflytande och ibrukarna skall ha inalen eller som

särskilda demo-femte urskiljas deaspekter detVilka måsteFör
förnäringslivet,detkratiproblem råder privatainom somsom
kollek-opersonligt,kanskealls privatinteövrigt såär utan snarare

företag och bankerinstitutionellt juridiskaochtivt ägt personer:av
mellaninflytandetskallföretag och banker. Huräger arrangeras

anställda och konsumenternakapitalägarna, dedet offentliga,
ideolo-framstår den liberalkonservativasamhällsdebattnutidaI

politiskt ljus.tydligtoch begreppsstrategin Denigin utgörett en
demokratiska idéer ochdämmaochinstrategi ström-stänga upp

samhällsteore-från denbegreppsliga strategin utgårningar. Den
och får förekom-sfärer. Demokrati kanmedtiska bilden två tre

dennasfär, samtidigteller politikensendast inom statens somma
politisk-filosofiskaomfattning.skall minska i Genom samma

frånfriskrivassamhällsförhållandenföretag ochkan Övrigaaxiom
krav demokratisering.

tilldemokratiproblemenliknande begränsningMen stataven
socialistiska idétraditionen,finnsoffentlig sektor denoch inom

sittsocialdemokratin och Vänsterpartiet.både inom Genominom
fråndet politiskastatssocialistiska idéarv, och angreppetgenom
ochliberalkonservativa bildendentycks de hahöger, accepterat

och försvarare.statlighetens bäraresjälvadefinitionen dem somav
deoffentliga sektornbegränsade till dendärmed självablirDe som

begreppsligförsöker försvara strategi "gemensamomgenom en
vidgardettaktiskt rimligt, intesektor. kanDet ramarnamenvara

väl-kallade för ellerdetfast tänkandetlåser i jag emotutan ovan
färdsstaten-fällan.

rörel-statssocialism ochmellanpåvisa spänningenGenom att
arbetar-demokratiproblemetdet synligt hur inomsesocialism blir

faktiskt har1900-talet varitidétradition under helarörelsens
för diskur-levande långtgår över gränsernasätt nuetsett som

hardemokratisynenrörelsesocialistiskastruktur.siva Den stängts
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praktik. syfte medochtänkande Mittstatssocialismens essänav
ellerdiskuterasskalldemokratifrågan längreinteär som meratt

denmindre demokratieller elleroffentlig sektor, inommindre mer
demokra-hela samhälletsfråganoffentliga sektorn, utan omsom

tisering.
besvaraframtiden kommerpolitiska diskussionen idenHur att

kollektivfrågorna jag inte. Det är utanvet garan-processenovan
instängande dis-försök dekonstruktiontillmitttier. Genom enav

ochför välfärdsstaten, mittstruktur, ellerkursiv emot genom
alter-politiska problemetgrundläggandeförsök ställa det ettatt

hahoppasdemokratisering, jaghela samhälletsnativt sätt, som
därmed till dis-instängdhet ochbryta demokratinsbidragit till att

ochsentida kommentarinför det seklet.kussionen Som ennya
uppford-politisktintellektuellt ochEduardreferens till Bernsteins

med titelnsedan,för ganska exakt hundrarande bok årår 1899,
uppgifter.socialdemokratinsochSocialismens förutsättningar

Författarpresentation

statsvetenskap vidprofessorbiträdande iDahlkvistMats är
författat bl.ahar tidigare Staten,Karlstads universitet. Han

studeraoch socialismensocialdemokratin Prisma 1975,Att
ochproblem Arkivkapitalet Cavefors 1982Staten1978, som

samhällsdebatt",och isamhällsteoricivila samhället iDet
offentlig sektorCivilt samhälle SNSTrägårdh, red.L. contra

1995.
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maktfrågaDemokrati som

iakttagelserenklaochMarginalanteckningar

WirténPer

Egentligen självklartfråga makt. på-Demokrati är etten om
ofta förbisett.stående. Men

följer ofta perspektivMed detladdat begrepp.Makt är somett
underordning,artighet: maktutövning,samförstånd ochhotar
till samhälls-långtDärifrån intevanmakt, egenmakt. är steget

rasdiskrimineringfokuserar klassmotsättningar,analyser som
kontroversiellt,väldigtdå plötsligtDemokrati bliroch patriarkat.
för deleldfängda och inteinnebörderkonsekvenser ochdess en

eller folkstyrefolksuveränitetDemokratiönskvärda. ärsomens
filosofenockså den tyskefortfarande Vilketomstritt, Jürgen

därförhandebatten harpolariserakonstaterat.Habermas För att
tillradikal demokrati,för ibörjat motsats enargumentera en
långtdemokratiska projektetdetbegränsad, och därmed äratt

ifrån avslutat.

k

klar-himlenBengtsfors. snöadeLunchtid i Meni Det ärnatt. nu
allt.och speglarligger blankblå. KonturernaLelångens vattenyta

världentyckerögonblick jag migsvindlandeskarpa. Underär ett se
förklarad.

tillverkarsedan Corporation,dryg månad LearDet är somen
Bengtsforsfabrikenmeddelade itill bland Volvo,bilsäten attannat
plötsligtsnack.omedelbart ochlades ned, 860utan personer var

sysslolösafullochdet stillaarbete. gågatanNu ärär paravutan
fingår.som
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denDet spretiga internationella samhälls-är att stora,som
debatten vad det egentligen händer globalisering,ärom som -
flexibilitetstänkande, demokratikris, politiska maktförluster tagit-
mark här,precis mellan bergen och de gamla storfabrikerna i
Dalsland.

lades pappersbruket ned. Allt verkade också den1964 gången
slut Bengtsfors.i dit ochMen Gunnar Sträng med sigvara reste tog

Volvo. den tiden fanns kalladePå investeringsfonder,så där
företagen förmånligt kunde vinster och sedan deminvesteraavsätta
under lågkonjunkturer. harklade och hummadeSträng och mutt-
rade det lämpligt Volvo byggde fabrik Bengtsfors.iatt vore om en
Och blev det.så

Två börjadeår Blomqvist denBengt-Göran isenare nya
fabriken. blev han ordförandeSå småningom verkstadsklubben.i

fabriken skal.Nu hans lunchrumi hittar gamlaMen jagär ett tomt
fotografier från brukets dagar. pekar och berättar.Bengt-Göran
Allt borta och sedanrivet Hela bruksmiljönmånga år. undan-är är
sopad. hör också till berättelsen.Det

Och självskriven dettaBengt-Göran långsammai dramaär om
hur framåt,det det egentligengår håll.gårnärtror att annat
Eller fall framåti varje inte det självklara så mångasätt som
trodde. Säkert också Bengt-Göran.

medHan kallades efterkrigstidensMBL,när störstavar som
demokratireform, gick igenom. han hur chefernaminns troddeNu

facket skulle hela ruljansen. Löften inflytande ochöveratt ta om
demokrati väckte förhoppningar. Lelången låg ovanligt vacker
under några år.

avvecklade Volvo och fabrikensålde till Samarbetet1992 Lear.
Årmellan den amerikanska ledningen och personalen gnisslade.

efter pågickår envis strid hur arbetet skulle organiserasen om -
ville tillbaka till gammaldagsLear taylorism, facket ville utveckla

det moderna.
Med besked nedläggningLears stod maktlösheten plötsligtom

fullständigt naken; synlig för alla. det smällde lagarna ochNär var
den vedertagna dialogen bara legobygge. brötFöretagetett mot

regler informations- och förhandlingsplikt,MBL:s bedrog ochom
körde helt samhälle. Sjön svartnade.över ett
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tillproduktionenför flyttahelt enkelt bestämt sighadeLear att
Portugal. HadeThailand ochtill någotoch sömnadenGöteborg,

brutaltKanske mindreföretaget beaktatförändrats MBL ettom
huvudet.skakarbesked, Bengt-Göraninte annars.men

handlingsplanen klar.redankommunalrådet hade EnDåvarande
utlösteskommer.näringspolitisk kriget Den 1999"När 17 mars

den.
Sven-Åke fickförlorade valetGustafsson innan,årets men

arbetauppdragnedläggningsbeskedet kom idag attsomsamma
litenarbetplatserförlorade ifrågan hurmed 860ersätter enman

okänd industriort.
Bengtsforsmedia. Och IvinnaPunkt vann.ett attnummer var

landet. intehelahuvudnyhet Detvecka överöver varortenvaren
medvetenresultat strategi.slump, utan av en

kom SträngGunnarBjörnNäringsminister Rosengren som
Banderollenrubriker.ochFotoblixtarför sedan.gjorde år35 stora

alla dagstidningarsinfartenvid"Yankees, home"med vargo
förstasidor.

investeringsfonder.hjälphade inte någraRosengrenMen av
talabeskatta ellerlängresocialdemokrat vågarIngen omens --
ställetreellt. gäller detfenomenet iNuövervinster, är atttrots att

Vinna opinionen.
maktpolitikernahadeSkillnaden Då1964 är attmot enorm.

dehyfsat jämbördiga villkor.med kapitalet Nu ärgöra upp
locka, krypaopinionsbildning.och tvingasberoende media Deav
eller detkommun,föroch dumpa investeringar. Denatt nya

och be-avklättvillkorerbjuder bäst Vinner. Detland, ärsom
klämmande.

Dals-Ed vunnithurlokaltidningen läser jagI stor-grannorten
callcenter där.kallatlägger Manföretaget Sykes såettsom nu

iden sittermed datorn,för hjälpringer tror att svararatt som
befinner Dals-Ed.sig ihan själva verketStockholm, inär

för miljoner,kontorshusetbyggerDals-EdOch priset 25 ger
sysselsättningsbidragförochkraftiga hyressubventioner stårstaten

svävandelovar liteanställd. Sykeskronor120 000 ägare attper
och nickar be-hanoffensivt. inte Lear,Han sägerärsatsa som

kymrat.
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Besluten fattas allt längre bort. Ofta utomlands.
liten kommun har skitEn inte till längresägaett att om.-

bort de strategiska besluten fattas, desto mindre hänsyn behöver
Sven-Åkeföretagsledningarna konstaterar Gustafsson.ta,

kan inteHan påminna enda företagsig expansivt där ägarnaett
förankrade Bengtsfors.iär

amerikanska beslutsfattareLears koncernledningen kunde- -
han aldrig nånsin inte med telefon. företagetsnå, En region-ens av
chefer berättade för honom policyn: platschef börjatOmom en

där hansig arbetar, börjat känna knyta nät-rota orten ett ansvar,
verk och kanske med missionsförsamlingen,gått i farligt.detvar

hanDå omedelbart förflyttasmåste till ort.annan
maktenSå globali ekonomi.utövas en

Bengtsfors framträder maktutövningensI andra sida: skiktnu
efter skikt maktlöshet politiken, arbetarna, underleveran-av -

småföretagen, hela samhället. Och dessi ocksåtörerna, spår oro,
osäkerhet, otrygghet.

tänkerjag händelseförloppetNär det allaöver är attsom
maffiga globaliseringsteorier fårplötsligt liv. Boksidorna faller
långsamt från taket i lunchrum:Bengt-Görans Paul SaskiaHirst,

ManuelSassen, Castells, Robert Reich. därifrånjag liggerNär går
fotnötterna konfetti golvet.översom

Utanför, verkstadshallen,i det Golv, tak,är väggar,tomt.
hundratals stolar till Portugal. Annars Detväg tomt. tog tre
veckor flytta hel fabrik, varenda maskin och pinal tillatt en en

plats med andra arbetare. Flexibilitet det böckerna.står i Iannan
fabriken förstår jag. Och märkerjag djuptBengt-Göran äratt

själva hastigheten. Oväsentligt i demonstra-sig,tagen av men en
tion ökar känslan maktlöshet.som av

Och slutligen det kanske allt markerar maktenmestsom av var
befinner Fabrikensig: flyttades lönsamhetsskäl.inte Den variav
själva verket lönsam. Bengtsfors ödeNej, besegladesytterst attav

företagsfilosofi beslutats avlägseti land mänen ny ettsom av-
aldrig hört talas Lelångens spegelblanka skullesom ytaom -

implementeras. handladeDet inte och girighet,ens om utanpengar
abstrakt idé, företagsstrategi, koncept.om en om en ett nyttom
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Sven-Åke Gustafssonmelankolisk historia. JagDet är vet.en
varifrånberättelsen. med.vill ha optimism i MenJagmer

Blankareden blanka nånsin.tittarJag änvattenytan.

skid-den schweiziskamånader tidigare iNågra restaurangen
efter dagens krävandefinansmänkopplarDavos någraorten av

och lyssna tillvidinte sittaseminarieprogram. De är attvana
del föreläsare hardet politiska världsläget.analyser En använtav

historiskaandra har hänvisat tilllånga och svårbegripliga uttryck,
rösträttsreformer;franska revolutionen och olikahändelser som

från tidenkunskap de bästa fall har dimmiga minneni avsom
School.Harvard/ Business

intensifierat känslangivande. harhar ändå varit DenDagen av
globala anspråk.projekt medde deltar Dei gemensamtatt ett
där de betyderde näringslivetkänner i något,positionernåttatt

slags maktcirkel visser-där de förnimmer de tillhör inreettatt som
ändå framstårobestämdaligen och med lite gränser,är stor men

informellt nätverk förexisterande egentligenreellt attettsom -
denanvända flitigt begrepp under seminariernaanväntett om nya

världsordningen.
måltidenfira. deltagarna vidkväll finns det anledning EnI att av
fullföljtfått företag tidigare under dagenhar hansrapporter attom

därförhar be-den japanskaoptimalt lyckad räd Demot yenen.en
till fisken. diskuterasställt tiotusenkronorsklassenvin i Nuett

sydafrikanska valutan.möjligheterna sviktandeslå till denmotatt
Kanske Varför hänsyn till landetslönsamt mål. Och utsattataett

Med spelekonomiska och politiska läge egenintressenas uppnås
slutligen tillfaller och efterfrukterna insatsensbalans där envaren

klaratydligt från Harvard.de fall alldelesi varje Ivärde. minnsDet
den osynliga handen",de begreppetÖgonblick kan sigerinraäven

innebörd.oklara dessdock aning överen
Schatzalpbefinner de Berghotel idenna kväll i DavossigJust

Worlddet årliga Economicdeltagare Forum.i evenemangetsom
från näringsliv,vallfärdar utvald elitsluteti januariVarje år enav

lämnartill seminariesalarna sinaoch i Depolitik universitet Davos.
bergs-för den klarastorstäder och opersonliga styrelserumstökiga
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luften där de erhåller friska perspektiv kapitalismens månganya
outgrundliga gåtor.

World förEconomic klubb de fram-exceptionelltForum är en
företaggångsrika. Inbjudna ha årsomsättningmåste minsten

miljarder kronor vd eller styrelseordförandeåtta samt en som
bevisat och försitt intresse det ekonomiska och poli-engagemang
tiska tillståndet världen. företag fåri Godkända bara skicka del-en

till den årliga sammankomsten. Inträdesbiljetten till semi-tagare
kostarnarierna omkring kronor. Därtill bjuds politiker och160 000

forskare efter förnyasin gästlista och medvarje åren som rensas
deras ochprövning insatser positioner. De måstenoggrann av

tillhöra den cirkeln.inreanses
seminariesalar, och eleganta hotellsviter denI mötsrestauranger

förglobala eliten allvarliga samtal och löst skvaller utanför pro-
tokollet. skapas elitens identitet. det här sällskapet,Så iHär,en
bland likar med olika åsikter och tillhörande skildaänom sam-
hällssektorer, hör de hemma och kan deprata ogenerat, utan att
besvärliga medborgarna med deras begränsade perspektiv och
erfarenhet tillträde.ges

alptopparna framstår BengtsforsFrån Davos interunt som
Sven-Åkeproblem, fotnot.inte besvärandenågot Omens som en

Gustafsson frånblev kallad oansenliga kommun-sitt tjånsterum i
huset för lägga fram bekymmer och problem folkvaldsina iatt som
den globala ordningen skulle de utvalda lyssna ställaartigt,nya

kompletterande frågor sannolikt förstånågra hansinte varimen
problem egentligen består. Demokratins villkor tillhör inte

frånminnena Harvard School.Business

förhållandet folkenmellan och eliternaOm skrev den liberale
filosofenspanske här börjanOrtega iJosé Gasset så trettio-y av

talet:
"Vid riktig anordning offentligade angelägenheterna ären av

den del helheten, icke handlar sådanAvspontant.massan av som
dess uppgift. har kommit till världen förDen ledas,ärnatur att

påverkas, det vill förorganiseras justsägarepresenteras, att upp--
höra eller åtminstone detta mål. denMensträvaatt motvara massa,
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drift.världen för dettahar icke kommit till Dengöraatt av egen
bestående eliter."liv formas högrelåta instanser,sittmåste avav

hotadeseuropeiska demokratiernaskrev samtidigt deHan som
Själv tvingades hanfascism och nationalsocialism. några årav

han skrevfly undan den spanska Francodiktaturen. Men närsenare
de totalitära ideologierna,analyserade han inteMassomas uppror

han ledde till demokratins,de sociala ansågutan processer som
oundvikliga, fall.sannolikt

fiende, menademoderna demokratin hade blivit sinDen egen
demokratins ochfrigjorde rättvisansiOrtega. Den massan som

hänsyn tillöde,gjorde anspråk sittavgöra utanatt egetnamn nu
demokratin utveck-styrande aristokratin. upplystaden gamla Den
folkstyre ordetslades hyperdemokrati, skrev han. iMotmot en

undergång.radikala betydelse. Därmed också
folket staden, hurmed förfäran hur välldebeskrev iOrtega

badstränder. rumsligafyllde caféer ochde parker, Iteatrar, zoner
trängdestillförsäkrade individentidigare varit massan.som nu

Överallt Alla villeropande, pladdrande.människor: skrikande, göra
sakernas tillstånd.hörd,sin sin påstämma ge syn

mellan förnuftiga och bilda-balanserade samtalentidigareDe så
glädjefolkets ytliga pladder. Medde aristokrater hade ersatts av

och Worldtill de schweiziska bergenskulle han ha begett sig
anda: civiliserad, upplysthelt hansiEconomic Forum. En arena

och begränsad till den verkliga eliten.
okomplicerad.framgång. denBoken blev inteMenstor varen

demokratiska massamhälletkritiske menade detDen Ortega att
luftvärlden Friskändå Vidgat perspektiven och gjort större.

strömmade unknaiin rum.
förde briljanta uttryckenMassornas äruppror mest en aven av

fördemokratier: rädslan1900-taletsde starkaste idéströmmarnai
reformismflod bådefolket. flyter mäktigDen svart genomsom en

kraftmed fullIbland bryter den ioch konservatism. igenom som
Ofta skönj-diktaturer. denfascistiska eller kommunistiska sigrör

hybrisdrabbadehos nittiotaletsbart under den polerade ytan:
superrationella socialadirektörer eller femtiotalets ingenjörer.
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kan likhet med samhälls-Man Ortega, i inommångasäga att
eliterna, accepterade demokratin, alltidinte dess kon-men
sekvenser.

farhågor lever vidare.Ortegas vid det årliga WorldMagnaterna
skulle formuleraEconomic det tydligtinte och intellek-Forum så

tuellt rakryggat den filosofen.spanske skulle ställetDe i sägasom
allmänt och svävande kompetenskrav, det modernanågot om sam-

hällets högt uppdrivna människors överdrivna förrädslatempo,
förändringar och de därför ochstarka mål-måsteatt styras av
medvetna ledare. Sedan lägga beskatill kommentarer hurnågra om
massmedierna den balanserade samhälldebatten förmånruinerat till
för soundbites och babbel.

Vallgraven mellan arbetarna Bengtsfors och deltagarnai i Davos
består. poler delar mycket varkenDe två inteär gemensamt,som
värderingar, erfarenheter eller livsföring, kan de leversäga attman

kosmos ändå hänger ochtvå cirklarseparata som runtsamman
varandra.

få.de borgen, medDe många i vindbrygganInnemot upp-
hissad, samlas storbolagsdirektörer, högastatstjänstemän, jurister,
akademiledamöter och ledande Utanförpolitiker. vardags-pågår
livet vanligt.som

beroende de beslut fattas borgen.De många i Deär av som
de kunskap och makti behöver hänsyn tillmån intetror att taav

de Vallgraven djup och bred.många. är
till tiden för det förra sekelskiftet talas det medI motsats nu

Ändådemokrati båda sidor. blåser det till stridvärme om upp
demokratin. Ibland brukar det kallas den andra demokrati-om

striden. striden hundra sedan fördes den medMen För årärvar
demonstrationer, pamfletter och strejker. hörs det modernaVar
stridslarmet

brittiske demokratiforskaren David Held föreslagitDen har ett
kosmopolitiskt projekt där demokratin måste ses som en
dubbelsidig Dels fördjupning eller radikaliseringprocess. en av- -
de nationella demokratierna. Dels demokratise-övernationellen
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ocksåmakt ochinstitutionerring menges ansvarsomgenom nya
demokratisk ordning.till itvingas stå svars

ochfrån centrala nationalstatenMakten den neråtströmmar
kraftlös, bliför och bliinteuppåt. Men tömmas utanatt en

Syftet blir stärka politikenväxlingscentral där olika nivåer möts. att
medborgerlig makt.samhällslivet. Skapadet demokratiskaoch

demokratiska konsekvenserDebatten globaliseringens ärom
perspektiv:Helds bådakoncentrerad det övernationella EU,av

lokalaför ofta detalltglömmerWTO,MAI, FN, Manetcetera.
regionalstark lokal ochbetydelsenvillperspektivet. Det säga av

be-ocksålagar och institutioner, idemokrati; både mengenom
organiserade medborgare.ochstark offentlighet, aktivatydelsen en

ovanförabstrakt långt iGlobaliseringen inget pågårär oss,som
bunden till platser.sfär bortom räckvidd. Tvärtom. Denvår ären

exempelalltid mark. Till ikan globaliseringenMan säga taratt
införställsmänniskorBengtsfors. Och det därfabriken i är ensom
Ochtill korta.demokratin kommerdet därfaktisk maktlöshet, är

folkligafrågor ochföder maktlöshetenkonsekvens ocksåsom
motstrategier.

arbetet,makt. det livet:blir frågaDemokratin I överegnaen om
detvälfärden, livskurvan.fritiden, konsumtionen, I gemensamma

storföretagens, den globalamotvikt tillskapalivet: att en
maktutövning.och eliternasfinansmarknadernaskulturindustrins,

folkrörelsernaarbetaren, is/eötsømmeboken DenI om
sekelskiftet,efterutanför årtiondenaHolmsund Umeå närmast

gjordesdeAmbjörnsson erövringarfann Ronny att som aven av
föreställningenarbetarnaorganiserade och helnyktrade attomvar

studi-samtalen ochprojekt.livet och samhälletbåde det Ivaregna
faktisktövertygelsenden lilla IOGT-logeni växte attom manerna

förändra. Ocksåpåverka, forma ochsjälva kunde gränsenatt
mycketoch samhälletpersonliga, egenlivetmellan det porös.var

livettanken detårtiondena harUnder de senaste somegna
Giddens ochAnthonySociologerfåttprojekt renässans.ett somen
central denhar blivit helt iföreställningenZieheThomas attmenar

kulturen.senmoderna
också samhälletandra delensamtidigt har denMen är ettatt-

folk-erfarenhet frånDärmed ocksåprojekt bort.tynat en annan-
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rörelserna: individer frivilligaAtt i sammanslutningar med gemen-
handlande kan både fördjupavidga och demokratin, till ochsamt

med begreppet innebörder.ge nya
föreställningarnade här tycks bleknaAtt bort allvarligär en

demokratiförlust.
Med fokus demokrati maktfråga framstår delarsom en av

dagens demokratidebatt fall de delarvarje kon-Itunn.som som
procedurersig valdag eller inte,centrerar som gemensam per-

sonval eller fler folkomröstningarinte, eller inte.
demokratiförlustenDen maktförskjutning uppåt,ärstora en

från majoriteten medborgarna till eliterna. Eller villav om man
tänka konkreta bilder: från fabrikeni Bengtsfors till Worldi
Economic i Därmed också frånForum Davos. tanken radikalen
demokrati, till demokrati där konsekvenserna begränsas.en

brukar tänka demokratinMan sig har aspekter:att tre

formella demokratinDen°
väljer politiska fria ochval iblandiatt representanterman-

frågor folkomröstningar.iavgör

Deltagardemokratin°
medborgarna aktiva och deltar politiskaiåratt processer.-
delar samhällsmakten delegerad till föreningar elleräratt av-

frivilliga sammanslutningar.
demokratin har vidsträckt betydelse och ävenatt en-

innefattar exempelvis arbete och boende.

Dialogdemokratin°
alla medborgare har tillträde offentligatill det samtalet,att-

deltagare eller lyssnare.som
alla viktiga frågor diskuteras dennamåste i Öppnaatt-

offentlighet.
dialogen kräver ömsesidigt erkännande och lyssnande.att ett-
innebär ocksåDet uttrycka sig så så mångasättett att att
möjligt kan förstå. förståelseömsesidig blir detUtansom
dialog.ingen
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deolikatonvikten litesedanpolitiska läggerOlika synsätt tre
deltagartanken,med skepsisStatscentralistenaspekterna. ser

högstaoch samtalet prioritet,dialogenminoritetsföreträdare vill ge
och vidare.så

framovanifrån.demokratin Denbeslutades inteSverige växteI
folkrörelsernasandra hälft.1800-taletsunderfolkliga miljöer Ii

ochnykterhetslogensedan så små-först missionshuset, ihus i-
demokrati-utvecklades allahusockså folketsningom tre-

förocksåfrån börjanfanns redanaspekterna. Där rösträtten
ochaktivismdemokrati;och direktkvinnor, både representativ

dettastudierna ochsamtalen, Ur växteresonemangen.egenansvar;
hade sinlika ochräknadesjämlikhetstanke alla rätt sägaatten -

allvar.och blimening tagna
be-lätt glömmer:också Defolkrörelserna gjorde någotMen

demokratiska.md/etigade sig rätten att vara
missionsförbundet. sistaSvenskamorfar HansiMin pastorvar
Äsköping utanför Katrine-missionsförsamling iijulitatjänst var

fortfarande kvar,finnsmissionshusetoansenligalillaholm. Det
byggdesDetförmodligen 1877använtstängt än avnumera.mer

eftersomfrån skolhusetutkastadesmåfolk. hade blivittraktens De
etablerade makt-hotbetraktadesverksamhetderas ett motsom

underhårt ochmotståndetochhierarkier Mennormsystem. var
saboterades bygget,huset åt-byggdemedlemmarnatiden som

hålladetvingadesSlutligenkanske fler gånger.minstone atten,
bönehus.demokratiskavidvakt dygnet sittrunt

för-politiskfick starksmåningomfolkrörelserna såUr som-
socialdemokratiskaochsocialdemokraternafrisinnade,ankring dei

rörelsedemokratisk tradition;vänsterförbundet växte ett arven-
motkraftsvensk politik,underström ilänge levde ensom ensom

ekonomism.dag benämneroch detbåde statscentralism imot
själv-tankevärldenrörelsedemokratiskaprefix denViktiga i var

självstyresjälvorganisering,självbildning,taladeoch De omegen-.
gemensamhet,perspektivalltidegenliv. ioch Men ett avavom

mellanständig balanshandlandeoch kollektivtgruppidentitet en-
personlig-oftataladegruppsolidaritet.och Deindividualism om

betydelse.övertygelsensden inrehetsprincipen -
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prefixet gjordeNär oväntad come-back i samhälls-egen-
debatten börjani nittiotalet form begreppeti egenmaktav av
skåpades det socialistiska statscentralister. rörelse-Detut av
demokratiska perspektivet har ofta hyllats vid högtidstillfällen,

samtidigt betraktats med misstänksamhet den praktiskaimen
Återigen:politiken. eliternas förrädsla folket, släppa från sigatt

och demokratisera maktutövningen, borgporten och låtaöppnaatt
folket in.strömma

socialdemokratiskaDe centralisterna och de upplystastatenser
eliterna, till exempel debattörerna själva, demokratinssom garan-

Rörelseperspektivet innebär vill stärka politiken,ter. att man men
nödvändigtvisinte fokus ligger samhället de aktivastaten, mer -

och organiserade medborgarna än staten.-
verkarDet konflikten mellan de här båda perspektivenattsom

har blivit tydligare under kompliceratsår. Dessutom densenare av
starka nyliberala offensiven andra sidanå inte ärmot staten, som
intresserad individen demokratisk medborgareav som utan som
konsument och helst också vill begränsa demokratins räckvidd så
mycket möjligt.som

lunchrestaurangenPå vid Bengtsforsi sloggågatan det mig jagatt
tidigarenågra år intressant parallell till nedläggnings-sett en

beskedet vid medLear, och lyckligare utgång.men annan
vacker måndag, försommarenDet Degerforsi1996,var en

andra sidan brukshotelletVänern. Den gången jag och efter
lunchen följde medjag Metalls avdelningsordförande Bjarne

längs den uppdämdaRasmusson Letälven, förbi den kultur-ner
minnesmärkta fabriksportalen och järnverket. Den stora
frågan framtiden fotbollsallsvenskani för röd-vita lag.var ortens

hade träffatsVi första tidigare.gången stod Degerforsår Dåtre
inför förstasin allsvenskani årtionden och järnverketsäsong
hade fått sammanslagningen storföretagenägareny genom av

och BritishAvesta Steel. strategiska besluten lämnadeDe landet.
Alla fruktade nedläggning och katastrof för samhället. Senare
under korn också beskedet; detåret slut med ståltillverkningen ivar
Letälvens dalgång.
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företagsledningen troddeoch den lokalaMetallMen även --
skullerationaliseringarjärnverk och det med återigensitt rättatt

löntagarkonsulterkonkurrenskraftigt. Med hjälpkunna bli satteav
utredningmetallavdelningenden lokala igång så små-somen egen

arbets-produktionen ochföreslog omläggningningom en nyen av
organisation.

hanhur stolt hanhade döljaBjarne svårtRasmusson näratt var
berättade:

stöd de kunde,Degerfors tysthet alltCheferna här ii ossgav-
lojala med koncer-de samtidigt visa sigutåt tvungna attmen var

införstådda med vadnedläggningsbeslut. Alla anställda varnens
ochhela utredningen hemligändå kunde hållapågick,som men

läckte till lokaltidningarna.ingenting ut
arbetetdet mödosammabörjadeVi småningomså över-att-

Stockholm. Slutligen åktekoncernledningenden svenska ityga
utredning. gjordeSheffield och presenteradetill Devår egenen

efter modell medOch körbekräftade slutsatser. vårvårasom nu
produktionskostnaderoch lägremodernare arbetsorganisationen

alla konkurrenter.Våraän
Degerfors, nejräddade bruket inteFacket i sägaattmen genom

be-betydelse,och passivsig isätta tvären" utan attgenomen
andasvenska modellensförändringar och Villkor och denjaka inya

bästa. krisendem för de anställdas De mötteerövra att tagenom
framåt.ett steg

till-årtiondena vid upprepadeDegerfors har under de senaste
koncerner detfällen strid för rädda bruket.tvingats I ärstorata att

ochdegerforsbornaharlitet och Kampenutsatt. svetsat samman
mellan fackettill exempelöverbryggat andra motsättningar, som

deförklaringen tilllokala ledning. denoch brukets Det är attena
andra liggertillverkningen ilyckades rädda kvar gång. Denännu en

facket och inflytande.lagstiftningsvensk insyngettsomen
detkunde talUtifrån lokal maktposition närman ge svaren

Ochgenomföra omstruktureringar.kapitalet ville iinternationella
påverka och förändra.det här fallet lyckades ocksåman

naturligtvishandlade första handFackets i attomengagemang
detbygden. djuparerädda jobben och därmed också Men sett var

ochgick vallgravendemokratistrid där medborgarna överen
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strömmade borgen förin i hörda ochsina integöra rösteratt
överlämna beslutenpassivt den ekonomiska eliten.

den makt strömmade från den medborgerligaMen utan utsom
aktiviteten lagstiftningensoch möjligheter hade demokratin sett-

folkstyre hjälplös.varitsom -
Degerfors påminde det gammal idé medborgarna iI attom en -

det här fallet arbetarna bruket besitter både kunskaper och-
handlingskraft. idé föddes folkrörelsernas demokra-Samma isom

Äsköpingtiska hus. Bemäktigandet. de troende i gick tillSom när
beslut och motstånd började bygga missionskyrka.sintrots

fotbollslaget har utvecklingen dystrare.För varit Hösten 1999
kämpar de bottentråsket division och hari sparkatprecis sinettav
tränare.

kör söderut östgötaslättenJag På jagen sensommarmorgon. ser
hur lyfter och radionyheterna redovisas dystratranorna nya
siffror medborgarnas sjunkande tilltro till det politiskaom
etablissemanget. fortsätterNyheterna det tillståndetröriga iom
Ericssonkoncernen. flera företagetsUnder har styrelseord-år
förande dikterar villkor förRamqvist svenska politiker ochLars
anklagat dem för driva landet avgrunden. det visar sigMenatt mot

han klarat detinte uppdraget bra, mångmiljon-såatt trotsnu egna
lön och krav sänkta skatter företagets chefervälavlönadeså att
ska kunna berika framstår omoderntsig Ericssonännu mer. som
och orörligt. Vad ska troman

fortsätter landsvägarna och utanförVäxjö.Jag Längsvägen mot
grönskandei trädgårdar och enkla kök finnsDomustorgen, en

stillsamt gnagande noll-åttorna. finnsmisstro blandDen små-mot
företagare, kommunpolitiker, verkstadsarbetare, sjuksköterskor
och alla andra arbetar lokala sammanhang där barai intesom man

likasinnade, olika människor. hurmånga Jagmöter utan sorters vet
samtalen har dem och alltid käntgår, många gånger sympati.mött

sak det. förbannade.Ingen någon Få Mångagör är ärstor av
ironiska eller rycker axlarna. de flesta hur detMen tomtser
skramlar tvärsäkra stjärnjournalister, kaxiga direktörer ochnär
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förklara hurskaellerfrån högerprincipfasta byråkrater vänster --
med tillståndet i Sverige.förhållerdet egentligen sig

rikt-noll-åttahar inteerfarenhet och kompetensKunskap, som
och allt.lokalEgentligen Den överärtvärt om.nummer.

impuls.leverfolkliga demokratindenJag tystsom entror att
braalltiddär så"dom intevetskap uppeEn vet somatttrygg om
saken itillsammansberedskaplatentvillde En taattatt tro.oss

bravanliga klararinsiktoch vihänder, rätt utanatt ossenegna
vakandeetablissemangets öga.

landsbygds-Dädesjö,anländer tilllunchtid jagDet närär en
Staffans-utanförparkerarutanförmil Växjö.socken Jagnågra
trevligasamlingslokal omgivennybyggdgården, rätt avstoren

skol-kommertomtebolika.ochockså de Snartbostadshus, nya
lunch matsalen.förbarnen iätaatt

JohanochRoland JohanssonSolveigjag Fransson,Här möter
problem,handlarberättelseLindstrand. Deras ettatt reso-om se

till denlitaför situationen,någotsig göra egnaattsammannera
handlande därfrån så mångakraften, utgå gemensamt somett

framför allt:ochför sak någotstrid sinmöjligt görataengageras,
från högreåtgärderkrävasjälva, barainte ort.

sockenstämman,väljssockenrådet,medbörjadeDet att avsom
sjönk.Befolkningsantaletframtid.fundera Dädesjösbörjade över

Samtidigtfallrepet.affären hängdeochSkolanäldre.Många var
hadeeftersom de inteville bo kvar,devisste mångaatt menyngre
blevGamlingarnatillflyttade de Växjö.hus inråd bygga såatt nya

kvar.
föräldrebostäder kyrkbyn, såibyggaföddes idénDå attatt

Enkeltdem.kundefamiljerfrigöra gårdarna såvis övertaatt yngre
socknenentusiastiska. Helablevgenialt.och Pensionärerna enga-
från boende-statligade losslyckadesgerades. Samtidigt pengar

detde villeförverkligas.Idén kunde Menservicedelegationen. göra
villkor.egna

Staffansgården.Därmeddaghem.behovetSamtidigt växte ettav
och funktioneråldrardär olikaoch möteshusslags service-Ett

för socknen.mittpunktintegrerades. En
gjorde:Dädesjöborna integreratänker alla kommunerNu som

föradministrativagamlaverksamheter, upplösaochåldrar gränser
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maximal flexibilitet. sluteti åttiotaletMen deras idéer ill-av var
deles för moderna och hotfulla för kommunalaVäxjös chefs-
tjänstemän.

socknen bildades brukarråd,I demokratiskt valtett utan-men
för de politiska partiernas kontroll, skulle sköta Staffan:-som
gården. ville ha kvarDe verksamheten kommunali regi, medmen
självförvaltning. krävdeDet också makt kmDåöver pengarna.
konflikten.

märker hur blandadeJag känslor alla har inför berättelse.sintre
Mycket drömmarna förverkligades: Staffansgården ftntas-ärav en
tisk miljö daghemomgiven och bostäder formi kooaera-20av av

hyresrätter.tiva Skolan räddades. Matsalen har kök och be-eget
frånställer lanthandeln vid landsvägen, vis övelevt.såute som

dagis- och skolbarnen färdigtNär kommerätit de äldre. Invånar-
antalet Dädesjöi småföretagNya startades bara farten ochsteg. av
hela bygden för framtiden. Komplexetog gemensamt ansvar runt
Staffansgården socknens byggprojekt sedan kyrkarär största upp-
fördes 1700-talet.

arbete förDe i sitt välfärd framtid.och förloradeMenvann
demokratistriden. har lämnatDet besvikelsespår ozhsenare av

bitterhet politiker och chefstjänstemän inneäven i Växjö.mot
ÅdemokratimodellerTvå ställdes varandra. sidar denmot ena

dominerande bygger centralism och fokussom expertstyre, ett
den demokratinrepresentativa där medborgarnas uppgift e-

Åtill återkommandei val. andra sidan den ndikal-gränsas röstaatt
demokratiska uppfattningen också decentraise-strävar motsom

makten,ring aktivt deltagande och självförvaltning.av av
Kommunpolitikerna till Dädesjöbornaspositiva demckra-var

tiska anspråk. Brukarrådet ville ha från komrrunenpåseen pengar
rådet sedan självt kunde besluta Politikerna i Växjööver.som

tyckte det lät spännande, strukturerna och chefstjämte-att men
sade blankt Striden blevnej. lång och brukarrådetmännen va

envist. tjänstemännenMen Varken de fdk-experterna vann.- -
valda politikerna, invånarna i Dädesjö eller Civildepartenentetens
kunde rubba dem. dem brukarrådetsFör önskemål hctvar ett mot
ordningen, stabiliteten, centralstyrningen och demokrain,även
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Dädesjöbrukarrådet iuppfattade den. börjande I 1999 gavavsom
och lade ned.definitivt upp

Solveighär Fransson:Så säger
inteinflytande och sitterverkligt såinteHar manansvar,man-

diskuterahaefter kväll. räckerkväll inteDet rättmöten attatt
budgetansvar.ocksåtänka.och måsteIvian

Roland Johansson:
klararAlla kanskeförstå deras rädsla: intekan-Jag ansvaret,

verk-kanandra sidantänker de. åMen närmaresäga attman
kontroll.blir allmänhetensfinns, hårdaresamheten destoansvaret
de kom-utkrävasstriden stod: skadär VemDet ansvar omvar

ifrån maktnämnderna släpper sigmunala
för med-räddamakthavarnaIbland tänker jag är attatt-

ifrånde släppa sigsamhället. Därför inteskiterborgarna i vågar
makt.

Lindstedt:Johan
verkligenoch kunnandetviljanSamtidigt vill de inte pröva när-

de kraften den tillfinns. inteDär tas vara.ser

byarörelsen;brukar kallasdetProjektet i Dädesjö delär somen av
nationella strukturer,fastamodern folkrörelse, riktigtutanmenen
varandra.lärnätverk lokala aktivister Iett som avmer av

byarörel-Stockholms det aldrigmaktcirklarmedier och pratas om
avfärdas allmänhetden osynliggjord och i "svag",är somsen,

"provinsiell" omfattarden minsteller "antimodern. 70.000Men
projektmänniskor engageradehela landet. iNågraöver är stora

fråndet dei Dädesjö, andra mindre. utgåri Gemensamt är attsom
problem brukarlokala hand.och försöker lösa dem Detegen

utvecklingsarbete.lokaltkallas för
härrörelsen i sinBoêthius beskriver såMonicaJournalisten
kraftfull,kraften: uppleverreportagebok jagTa på Det är envara

människornytänkande.nydanande och Avfrisk underström av
och be-de räknasuppleverdelaktiga,sigkänner ärattsomsom

egenmakt.harhövda. tagit sigSom
daghem,ofta bygger hus:förvåning demedtänkerJag att
Återigenmöteslokaler.servicehus olika slag,seniorboende, av
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huset metafor för folkligaden demokratin, deprecis närsom som
Äsköpingtroende byggde lillasitt missionhus föri sedan.år120

Staffansgården märkerI jag också hur lika viktigvägen är som
målet. eldsjälarna har alltid föreningsmänniskor,De varit ändåtre
lärde de ochsig människor under arbetet medväxtenytt attsom
lyfta Dädesjö. De betydelse,såg människors viljaoegennyttans att
arbeta ideellt och hur socknen svetsades samman.

frågar Roland förändradesjag hanNär projektet blir hanom av
liten stund. Sedan han han lärt sig sägatyst en att emotsvarar

makthavare med helt kraft tidigare.änen annan
Byarörelsens perspektiv verkar också ha spridit tillsig några av

storstädernas fattiga förortsområden. tycks landetsDet imest vara
marginaliserade områden det rörelsedemokratiska leversom arvet
vidare förnyas.och

biblioteketPå Rosengårdsi Malmö,Centrum, i jagmöter
Mohammed somalier,Issa. eldsjäl.Han Somaliernaär en ung en
tillhör de ligger allra längst deni etniska hierarkin medsom ner en
arbetslöshet beskrivningHans70-80mot procent.upp av en
somaliers möjlighet krass och realistisk:är

kan flytta till land ochMan arbete där. Det ärett annat en-
vanligare Bland detmånga mina mångautväg än vänner ärtror. som
väljer studera, bristi arbete. tredje möjlighetEn äratt att starta
eget.

kan Muhammed valt fjärdeMan säga utvägatt en ur ras-
diskrimineringens järnbur: politiken. aktiv socialdemokrat.Han är

Malmöi kommunfullmäktigeErsättare och med i SAP:svar
centrala för analys det valresultatet. viktigastMensenastegrupp av

allt: aktiv Rosengård,Han i insettärav en attperson som man
områdets allamåste samla krafterinvånare försina mål-att att

medvetet lyfta förorten inifrån. Med försiktigt leende berättarett
han socialdemokraterna fick Rosengård.i70 rösternaatt procent av

andra sidan: det bara drygtMen å valde50 procent attvar som
rösta.

det blir bättre, försäkrarMen han mig.snart
konstruktivt nätverkstänkande har börjatEtt slå Skolornarot.

har börjat utveckla till exempelenergi Rinkebyskolan.samma som
Muhammed berättar också företagIssa Rosengårdsmångaatt av
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grossistfirmor och import/butikerna lever småRuntväxer. export-
för-tillstad hjälperfrån MalmöGefasföretag. initiativ attett --

och byggadriftiga individeraffärsidéer, kopplaverkliga samman
för ömsesidig hjälp.nätverk

bya-tänka påminnerMuhammed beskriver sätt attett omsom
gles-nåtverksarbete olikaoch ismåföretags-tålmodigarörelsens

mikroformat,idet Detbygdskommuner. spår.Jag ärrättäratttror
Rosengårdförutsättningarnaoch utifrån dedet lokalai somegna

kraft. Holmafinna iförortsområden kan sinfattigaoch andra
omstriddadetfått livMalmö har vissydöstra så nytt genom

tagitinitiativsjälvförvaltningsprojektet där hyresgästerna eget
detskötsel. kanbostadsområdetsdelar Man sägaöver attstora av
fårinnebördenfolkrörelsefilosofi. denmodernhär slags Menär ett

själva.formuleras plats invånarna Detförst detdet ärnär av
egentligaunderifrånperspektivets poäng.

Å kraftlöstskäligenblir allt dettaandra sidan ett svar
generellfinnssamtidigtfattigdom detoch intesegregering enom

dubblavidare horisonter.välfärdspolitik med Det är per-samma
Degerfors.spektiv isom

marginaliseringspro-kan inne ideiDet sägasär varasomzoner
denbrännande -fabriken,demokratifrågan är mestsomcesser som

denförorten, glesbygden. jagfattiga Därsegregerade och atttror
alltidsamtal.tankar och intemänniskorsverkligen Menupptar

kanskefråga demokrati,formulerad upp-mer som enomsom en
bryta lossvilja sigmaktlöshet,vanmakt ochlevelse att ursom enav

marknadfrån bådepåtvingadekonomisk strukturochpolitisken
finns, viljakraftbakbinder denoch myndighet attsom ensom

bemäktiga sig.
globalise-lokaliteter därellerockså platserDe ärtre zonerna

och avlägsnavärldsmarknadenmark. Fabrikenringen tar genom
strukturförändringardeGlesbygdenmultinationella ägare. genom

fram.driverminst EMUeuropeisk integration inte genomsom --
fattiga förorten migration.Den genom

globaliseringen intekallademed denVad vill såjag säga är att
övernationellafinnademokratinpolitiken ochbara följer måsteatt
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ochinstitutioner maktbefogenheter. högsta grad ocksåiUtan att
politiken, medborgarna och samhället starkare ochmåste en
djupare demokrati lokalt; där det globalajust nätverket eller bolags-
konglomeratet förankrat plats. Demokratii maktfråga.är en som en
Också fråga folkrörelsernas erfarenhetåtererövra gamlaatten om av
samhället projekt, och människor frivillig föreningiattsom genom

handlande kan och påverka detta projekt.gemensamt styra
fråga. fullföljaHur detsvår perspektiv demo-Förär atten

kratin försöktjag anlägga frågan skamåste besvaras,närsom man,
från platsen, från medborgarnasutgå kraft, vilja och erfaren-egen

het. reducerar nödvändigtvisDet inte eller den nationellastatens
politikens roll. omdefinierar.Men

okomplicerat.Det inte kan till exempel fråga vadManär ett
nerifrånperspektiv egentligen betyder det formuleras makt-iom
hierarkiernas skikt med blicken riktad nedåt, medborgar-övre mot

Egentligen det rörelsedemokratins och upplysningensär ävenna.
dilemma.eviga problem ocksåEtt utmärker den här textensom

skrivit färdigt;jag den skriven från pri-även ärsnartsom nu en
viligierad position, för demokratin måsteargumenterar attmen
betraktas från plats, exempelvis Rosengård eller Learsen annan nu
nedlagda fabrik Bengtsfors, däri maktlösheten tydlig.är

brittiske kultursociologenDen Hall harStuart berömdi en
skrivit här makt och marginellaså platser socialt,passage om -

kulturellt eller geografiskt marginaliserade: "Paradoxically in our
world, marginality has become powerful ofa space. a space
weak but of nonetheless. villDet säga:power a space power,

lyckas dennaHur makt, visserligen ändå makt, itaman svag men
anspråk och därmed framkalla den platser där den finnsintenu

potential, möjlighetänannat som som

Fotnot:
frånInteriörerna World Economic hari hämtat frånForum Davos jag

Laphams bokLewis Tbe Agony Mamman.
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Författarpresentation

redaktör för tidskriftenWirtén Frilansskribent ochPer Arena.är
författare.
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Demokratins ideal och
det civila samhället

Håkan A. Bengtsson

Inledning

längreSverige inte idyllisk demokrati. bara den histo-Inteär en
riska kompromissen mellan arbete och förtroen-kapital ävenutan
det mellan dom där och dom där tycks ha brustit.uppe nere"
Sprickorna deni svenska demokratin har blivit allt tydligare.

Demokratins kris har följdriktigthelt återkommandevarit ett
deni politiska debatten under hela 1990-talet. Politiken ochtema

demokratin oftareallt sorgebarn, antalet aktiva deiettses som
politiska partierna sjunker och medborgarandan sägs sattvara
undantag. Politik betraktas, inte media, "dirtyminst i som
business i allmänhet.största

tecken kris förDessa demokratin fenomen. Ochingaär nya
heller försökeninte tyda dem. Maktutredningen tidsinatt var

föruttryck famlande, tillkommen tid då deniett ett men en
svenska modellen började uppfattas otidsenlig. Densom nu
arbetande Demokratiutredningen förytterligare uttryckär ett ett
slags sökande, tillkommen fas ochi i ett annatmen en annan
Sverige.

Osäkerheten och oenigheten vilka världen bör präglaom som
den svenska demokratin framtiden dock fortfarandei påtaglig. Iär

befinnermening emellannågon mitt positioner, itvåoss en
skinnömsningsperiod. har lämnat bakomVi ochnågot äross

gamla demokratimodellens idealnågot leverDen iväg mot nytt.
hög grad kvar. vardande.Det iär ännunya

för framtidens demokratiskaDen medyttre systemramen
fundament allmän parlamentarism ochrösträtt, rättsstat ärsom
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för demokratin.grunden ifrågasätta byggstenarinte i Mennågra
de inbördesdenna demokrati ochmaktförhållandena inomäven

ochexempelvis politikernarelationerna mellan stårrättssystemet
revidering den allmäntformdagordningen. En accepte-av avnu
tycks tillhör bildenbilden vad demokratirade Detpågå.är avav

föromdefiniering demokratin.ideologisk strid eller Gränsernaav
och den offentliga sektornspolitikens roll samhälletdemokratin, i

maktdel-stridslinje. starkareförstås viktigstorlek, Kravenår en
form oberoendepolitikenoch starkare kontroll ining aven av

den parlamen-för balansera maktdomstolar majoritetens iatt
tariska demokratin en annan.

samhällealltså bilden itrivialt tillhör dettaPå sätt ett stattett av
möjliga,förändring. också strid det politisktsnabb Det är en om

angelägenheter skaför gå.våragränserna gemensammaom var
demo-allmänna ordalag diskuteradenna mycketska iiJag text

utifrånhuvudsak speciellkris. det uppsättningkratins ijag gör en
den svenska demo-speciellt betraktavärderingar och sättett att

sambandet mellan denoch fokuserar första handkratin ijag
Utgångspunktensamhället.offentliga politiken och det civila är att

livblir det leverdet parlamentariska sitt egetsystemet svagt om
med medborgarna. blirlevande kanaler och kontakter Detutan

bräckligt medborgarna levermotsvarande också sittsätt egetom
medborgarna och politikernapolitiken.liv bry sig Omattutan om

förtroendeförsvagas den tilltro och detfrämliggörs för varandra
demokratin stark.görsom

flera illavarslande exempel brustetHistorien uppvisar att ett
det för-och politikerna kankontrakt mellan medborgarna rasera

och mellan med-medborgarna och politikernatroende mellan
extremfallet kan detbär demokratin.borgarna Iytterst uppsom

vräkas ända.demokratiska översystemet
skäl fokuserafinns därför starka inter-jagDet attmenar --

detmellan medborgarna,aktionen, samspelet organisationerna i
vardagliga demokratiskasamhället och politikerna, detcivila

mellanfinns mellan folket och eliten,kittet, de kanaler som
politikerna. Eller annorlunda uttryckt:medborgarna och Hur

sambandet mellan det demokratiska representativa åsystemet ena
levnadsformer detarbetsformerna ochsidan och de demokratiska i
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civila samhället den andra sidan Ochå hur de påverkarut.ser var-
andra.

Jag perspektiv delvisåtminstone skiljer sigpresenterar ett som
från traditionella och högerståndpunkter vad gällervänster- synen

det civila samhället. från demokratinDet delsutgår be-äratt en
slutsform, regelverk, också ideal jämlika relationerärett ettmen av
mellan människor. Demokratins mål människavarjeäryttersta att
kan den hon och bli den hon vill bli.ärvara

dettaDet ideal bör efter och demo-är uppnå,sträva att som
kratin syftar till möjliggöra. samhällstillstånd frittEttytterst att
från underordning eller auktoritära tilltal förmodligen omöjligtär

fullt det möjligt eftersträva.uppnå Den spring-äratt ut, attmen
ande punkten här demokratins idéer, dess ideal dennaiär att
mening giltiga helai samhällslivet. behöver ochDet skaär inte
betyda den offentliga politiken ska omfatta hela samhället. Menatt
det demokratiska idealet önskvärt tillstånd fritt från under-ettav
ordning universellt och applicerbart flestade vardagligaär
situationer. också dettaDet ideal erbjuder de konkretaär som
handlingsmöjligheter praktikeni kan det representativasom ge

stadga och styrka.systemet
demokratisktEtt civilt samhälle stärker demokratin.öppet Det

konstituerar offentligheter försig medborgarna ochöppnarsom
erbjuder kanaler till det demokratiskarepresentativa systemet.

slutet icke-demokratisktMen civilt samhälle förinteöppnarett
dialog och inte möjlighet till samtal. skaparDet ingen demo-ger
kratisk kultur. riskerar ocksåDet medverka till det skapasatt att

klyfta mellan valda och väljare. Och inte minst misstroen en
håll, politikerförakt sidan och förakt förömse å vanligt folk åena

andraden sidan.
Sambandet folkstyretmellan och det civila samhället alltså iär

fokus detför perspektiv vill lyfta framjag här. för-Det sigrör
modligen ömsesidigt samband mellan politiska institutionerettom
och föreningar och sammanslutningar olika slag. vanligEnav
konservativ uppfattning politiken bara kan spegla de värde-är att

ochringar den praktik människor skapar deti civilaspontantsom
samhället. dels det civila samhälletMen också den sociala ochär
politiska stridens fält, där olika intressen och idéer ställs mot var-
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lagstiftningpolitiskadetDels kan ocksåandra. systemet genom
samhället dencivila iforma detmedverka tillbeslutoch andra att

ochsamhälletcivilariktningen.den andraeller Det är en arenaena
förändraridéerframföra sådanaföroffentlighet sam-att somen

demokratiskframväxtenbefrämjakan ocksåPolitikenhället. enav
det.underlåtakansamhället.civilakultur det Deni göraäven att

Aktivt eller passivstrukturer.odemokratiskafrämjaEller genom
underlåtenhet.

struk-sambandet mellanlyfta framalltså dennavill iJag text
demokratin.och den representativasamhälletdet civilaiturerna

grundarlyfta framhär villbetydelseden jagdemokratiOch iatt
applicerbara.universelltbestämda värdensig ärsom

samhället"civilaParadigmet "det

begrepp.omfattatandeallmäntdagsamhället icivilaDet är ett
förändramedverkat tilldet vårtFörmodligen har sätt attatt

introducerades undersamhället.politiken ochbetrakta Det en
omdefinieras.började Detoch politikendemokratinperiod då

kommunistiskadenösteuropeisk kritikhade isina rötter moten
demokra-denbetydelse ikomdiktaturen. Men även storatt en

tiska världen.
och föreställningenidénförlorade nämligenParallellt attom

expanderaskullekunde ochoffentliga sektornoch denstaten
samhälletstarkadetstarkastöd.ytterligare successivt Den staten,

kritik.hårdareför allt Denthe bigeller government" utsattes en
välfärds-Offentligaförha blivitoffentliga sektorn ansågs stor.
kontra-ineffektiva ellerhävdade många, rent avprogram var,

produktiva.
nyliberalförståshadestatsinterventionismenKritiken enmot

kallade höger-del denonekligenoch såutgångspunkt, avenvar
för allmänuttryckocksåotvivelaktigtdenvågen. Men ett envar

därmedochindividualisering,omfattandevidareindividualism, en
Kritikenförändringar.socio-kulturellaför mycket större mot

Ävenhögerfråga. inomheller barainteetatismen vänsternenvar
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fördes debatt gick ökad statlig inblandning inteut atten som
längre självklart önskvärt politiskt receptettvar

Sammantaget har det civila samhället förändrat förvillkoren
den politiska debatten och för förståelse demokratin.vår Detav
ligger förstås pendelrörelse bakom den här förändringen. Mot-en
reaktionen sitt logisk. ökade statligaDen interventio-sättvar

samhället ochi ekonomin börjansin redan under 1930-nen tog
talet och fortsatte framväxtenunder välfärdsstaten under efter-av
krigstiden. kom motreaktion,Nu kritik överdrivenen moten en
centralisering ochi politiken detaljstyrde för mycket.staten att
Förmodligen kommer avregleringarna och nedbantningen denav
offentliga sektorn leda till motreaktion och pendel-att en ny en ny
rörelse andra hållet. kan redanDen väg.vara

paradigmet det civilaMen samhället erbjuder komplika-en
tion polariteten mellan och marknaden, mellan detutöver staten
offentliga och det högprivata, i grad stod efterkrigs-såsom
tidens politiska dagordning

ha fokuserat konfliktenFrån mellan ökad politisk elleratt
offentlig makt sidan ochå makt och frihet förprivat individenena
och företagen den andra, har detå civila samhället förtssnarare

Ärtredje och samtidigt svårbestämt element. detettsom mer svart
eller fågelvitt, eller fisk, höger eller socialistiskt eller bor-vänster,
gerligt eller kanske gröntrentav-

komplikation förDen det politiska schemat begreppet detsom
civila samhället erbjuder kommer med intill visshet gränsande
sannolikhet bestå. mellan högerMotsättningen och lärvänsteratt
också bestå grundraster vad gäller exempelvisettsom synen
höjda eller sänkta skatter, liten eller offentlig sektor, måttetstor av
ekonomisk jämlikhet och vidare. försvinnerså Den inte.

föreställningenMen det civila samhället komplicerar alltsåom
saken smula. civila samhälletDet paradigm gamlaären ett som ger

1 exempelvis HåkanSe Arvidsson och Makten,Lennart Berntson: Socia-
lismen och Demo/eratin, förlag.Zenit 1980.
2Se exempelvis Leif Planbus/øållningsdebøztten,Lewins Almqvist 8C
Wiksell, 1967.
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allabetyder intekonfliktlinjer dimensioner. Detpolitiska ärattnya
Ellersamhället.det civilavad böröverens attmenas omom som

konflikter.fri från Tvärtom.idyll klinisktdet sigi är en

Två perspektiv

perspektiv detdomineratsemellertid länge tvåharDebatten av
varandra.spegelbilderdelvissamhället,civila åtminstone är avsom

polaritet.för förenkladuttryckDe enger
flera debattörerframförtsharperspektivetDet avena

vänsterkanten
och dessfolkhemmetmodellen,den svenskaförsvaratharDet
har detmindre artikuleratellernationella beslut.betoning Mer

ochcentralism misstroför starktockså mått motett envurmat av
nedanför regeringoch beslut nivåersammanslutningarlokala

parla-det nationellaochriksdag. representativaoch Det systemet
demokratisyn.för dennaistår centrummentet

jämlikhetspolitik förradikalmycketalltså bedrivaVi måste en
Och detidealet.demokratiskadethuvud närmaöver tagetatt oss
främstdemokratiska institutionerfolketsnaturligtvis baraär -

strid med allakraft dettakan imed legitimriksdagen görasom-
defrämstmaktanhopningar,icke-demokratiskasamhällets stora

företagenprivata
rela-formulerats iemellertid positiongrad dethögI är somen

ideologi.liberal-konservativochogillad politiktill djupttion en
detförhåller till,här sigståndpunktalltså ärDet är manannanen

samhälletcivilakring detslagsbestämt utopivissnärmare somen
besluts-för flyttaanvändsNämligen denkritiseras. 1 utattsom

och legitimerademokratiska institutionerna 2fattande från de
sektorn.offentligadenoch nedrivandetskattesänkningar av

samhälle artikulerasoch civiltdemokratiDebattörernas syn
nyliberala ellerdennamotalternativ tillgradhär högalltså i ettsom

Carlsson,3 Redfolkhemsdebatter,Systemskifte. Peter Antman, 1993.Se 4
Aftonbladetdynamiten.4 "DemOkratiPLappalainen: DetTomas renavore

31/8 1999.
Systems/elfte.5 falska bilden Sverige, iGreider, Lappalainen. Den av
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demokratiskaemellertid deantipolitiska position. De process-ser
starkt detmonolitiskt ljus. betonari Denågot representa-etterna

framhåller demokratins kärna.och Dettiva äratt statensystemet
ifrågasatt utgångspunkt.för Natio-viktig och ochi sig inteär en

förramverketerbjuder det enda rimliganalstaten ettyttersta
innebärmedlemskapdemokratiskt samhälle, i EUvårtäven om

demokratiskförhoppningsvis alltmerytterligare politisk ochen
arena.

fixera punkt,försökPerspektivet så säga ett attatt enrymmer
avgörande beslutenfattar derumslig plats maktsystemet,i somen

förvisso denfolkstyrelsen instanssamhället. nationellai Den är
fattar strukturella besluten.till syvende och de viktigasistsom

komplexa och praktikensamhällsförändringar iMen ärär ettmer
det civilaaktörer ochintrikat samspel mellan olika i istaten sam-

följaktligen ofta till skepsislederhället. Fokuseringen staten en
fördet ridasamhället det gällertill det civila att emot attvara-

för detföretagens ökade makt.marknadens och Man ärspärr mot
Överhuvud-det andra civilt samhälle.stark ochstat motena

frivilliga sammanslutningarochlokala aktivitetermisstrostaget
centralism.de starktinte måttettom rymmer av

grad berättigad.Kritiken marknadsliberalismen högiärmot
framställtssammanhangcivila har ocksåsamhället i mångaDet

alla frågor.universallösning,slagsett svaret snart sagtsom som
Underfallet. det delinte kanSå Menär svaret. en nuvara en av

haroch marknadenganska lång tidsperiod har politiken retirerat
Förändringen haralla ställning.med rimliga stärkt sinmått mätt
och kulturellaökade ekonomiska, socialaackompanjerats av

fram Eko-klyftor. flyttatVällyckade har sina positioner.grupper
nomiskt följd detta isolerariskerar sigstarka attsom en avgrupper

detfrån kallade gated communitiesomgivande samhället. Så är
civila samhälletsiögonfallande exemplet.det kanske Detmest

handfallet det tycks alltså ieller taletvarjeirenässans om --
politikerföraktet ochklyftor. omtaladehand med Ökade Det

följdochdemokratinkrisen den visför representativa är sätt en
samhällsutveckling.dennabland annatav
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Perspektivet ändå hög gradMen. i reaktionär etten per-
spektiv ställt politiken och demokratin i motsatsställning tillsom
det civila samhället.

Vilken det civila samhället handlar det alltså om Barasyn
korta ord den tillbakablickandenågra det civilaom syn sam-

hället gjort gällande den andrasig sidan det politiskasom av
spektrat.

lätt finna skillnaderDet mellan börjanSverige sekletiär att av
och dag,Sverige i skrev Zetterberg det häri iHansav en samman-
hanget intressant Skattetrycket cirka 10uppsats: procentvar av
bruttonationalprodukten seklet fanns alltsåDetnär ungt.var
mycket till borgarnas civila samhälle. dag skattetrycketIöver 57är

och det civila samhället sitter ftrångt.procent
skrevs börjanDetta i 1990-talet. ZetterbergHans ärav en

liberal-konservativ debattör och forskare och kan företrädasägas
perspektiv det civila samhället får blivitsägaett som man nog

hegemoniskt och liktydigt med hela föreställningen vad be-om
för. från föreställningen detstår Det utgår civilagreppet att sam-

hället för civiliserad tillvaro och erbjuder möjlig-år garanten en en
het rida invadering samhället och denspärratt mot statens av
hotande offentliga sektorn. hyser misstänksamhetDet moten
demokratin och politiken och talar ofta politiseringenattom
hotar företagen, familjen och individen. grundarDet sig en

politikenmisstro allmänhet ochi synnerhet.i Imot staten
Zetterbergs fall har det vilket citatet illustrerar oftaovan en- -
konservativ underton; det förr.bättre civila samhället harDetvar
förtvinat i takt den offentliga sektorn har ökat sinsamma som
andel SlutsatsenBNP. uppenbar: den offentliga sektornärav om
minskar kan det civila samhället frodas.återigen

påfallandeDet ändå dessa båda perspektiv i hög gradsåär äratt
spegel varandra. kan båda från detMan utgårsågaen attav att ena

det andra. Statlig politisk makt leda till det civilaersätter antas att
samhället blir starkt civilt samhälle försvagarEttsvagare. staten.

stärkerAntingen det eller det andra. De utgör ettman ena mot-

6 Zetterberg: "Individualism, hierarkiHans och jämlikhet"rättvisa, i Rätt
och moral modernt borgerligti Sverige, Ratio, 1992.ett
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demvill, enligtutbytbara. sig såoch Det rörär mansatspar om
förtsdenDemokratidebatten,nollsummespel.båda, såsomettom

präglatsunderhar alltsåfrån höger och årbåde vänster, senare av
denna polaritet.

uttryckOchstark förenkling.dettainteFrågan ärär ettenom
sidor:förblindningför ideologisk ömse

Eländesbeskrivningarnaeftertanke.tillexempel kan tjänaEtt
färgat bildensvenska folket harpassiviseradesovande ochdetom

förtvinatomfattning hargigantiskdetsamhället, idet civila attav
ökat. dennaskattetrycketmedunder 1900-talet takt Meni att

alltmer underifrågasättas år.kommitföreställning har att senare
det civilaaktivamedborgarna iUndersökningar visar äratt mer

offentliga sektorndendag tidigare,samhället i årär trots att
mycket större.7

dessa väsentligauppenbarligensaknas iNågot sam-synen
perspektiv,dessafaller mellan tvåband. någotDet är somomsom

pekafinns skäldebatten.hög grad kommit dominera Deti attatt
demokratintalperspektivmöjlighet, annatett omen annan

samhället.och det civila

perspektivEtt annat

Ehnmarkformulerade AndersMachiavellislutet sinI essä omav
ellerhistoriengläntamedborgerliga livet idetvision ensomen av

ochfolket håller herrarnadå stångenkretsloppetipausersom
repub-och begäret angriperavunden intejämlikheten såär attstor

Ögonblick eftersomfrid,alltid,strid, intelikens livsnerv. avav
strid, kanlagomögonblickfriden förtryckets tillståndär manav-

för dentillräcklig stridändå håller ihop,såsäga, attatt staten men
demo-hangläntan,tolerant. iska itvingas Där pausen servara

förnuftigadedåeftermiddagengestalt,kratin O torget,ta pa

ifrågasattdebatten7 data och iRothstein demBo är som genomen av
samhället.förtvinade civilabilden detav
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människorna, beredda skäl, samlas för dryfta de allmännaatt ta att
angelägenheterna, i gyllene ljus mognad och Medelhav.8ett av

formuleringDenna intressant. antyder detDen civilaär att
samhället behöverinte antipolitiskt begrepp. Och inteettses som
heller hot det demokratiska samhället. kan alltsåDetett motsom
också betraktas oumbärlig för det demokratiskasom en arena

där det representativa och röstningsför-engagemanget, systemet
farandet bara den bekräftelsen samhället demo-är äryttersta att
kratiskt. förhåller ungefärDe tilltvå sig varandra målet ochsom

dit.vägen
Lundasociologen Anders har talat det republi-Ramsay om

kanska begreppet civilt samhälle. alltsåDet uttalat poli-ärom ett
tiskt begrepp offentligheten och änsom vetter motsnarare staten

marknaden och privatsfären de komponen-ävenmot om senare
definitioninte uteslutna det."9ärterna per ur

alltså möjligtDet demokratiskt föreningsliv,är att ettsnarare se
offentligheten olika slag och fungerande demo-ettarenor av
kratiskt politisktrepresentativt och effektiv folkstyrelsesystem en

förutsättningar.varandras allsDet inte i tillstår motsättningsom
varandra. Tvärtom.

sambandet naturligtvis svårfångat.Men Robert D. Putnamsär
studie den regionala styrelsen Italien hari någonänav mer annan
lyckats det.göra

kan säkert kan ha invändningarMan framställ-Putnamsmot
ning eller punkt vad gäller exempelvis institutionernas,en annan
förvaltningens och roll. lyfterepresentationens ändåPutnamMen

nydanande fram sambandet mellan levande civiltsättett ett
samhälle och effektiv politisk demokrati och förvaltningen som
både medborgarnasåtnjöt förtroende och kunde leverera resultat
och effektivt. Eller Rothstein formuleradeBo det isom var som ett
förord till den svenska bok:utgåvan Putnamsav

8Anders Enhmark, Maktens hemligheter. Machiavelli,En Nor-essä om
stedts 1986.
9 publicaRes artikel Anders Inledning3/94, LiberalismRamsay, temaav
och kommunitarism.
10 fungerande demokratin.Den Medborgamndans Italien,i SNS, 1996.rötter
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frivilligamänniskor har engageradevarit i organisationermer
exempelvis sångkörer, fågelskådarklubbar idrottsför-ochsom

desto bättre fungerar demokratin.eningar,

Åhar bejaka mellan krav. sidan med-Vi spänningen två äratt ena
borgarrät den kommer till uttryck allmänna valisåten som en

Ånödvändig och legitim demokratisk maktutövning. andra sidan
förutsätter levande demokrati självständiga före-organisationer,en

och hur sambandet dem emellaninstitutioner. Frågan är är när-tag
bestämt ut.mare ser
civila samhällets föreningsliv kan demokratiskDet vara en

stödjepunkt. det kan också sluta från offentligheten ochsigMen
det omgivande för-samhället. den kanten har denPå öppnaena

föreningen deklarerar ochsina måttöppet är öppensteg,som som
ochalla vänder andra medborgare,i princip till media och detsig

politiska med budskap och krav. för-sitt sina Den öppnasystemet
för offentlig-eningen demokratiskinsyn. Denär öppen utgör en

het.
den andra kanten har det slutna icke-Öppna sällskapetPå som

vänderinte hemligt till karaktär och väljersig sinutåt, är utsom
medlemmarsina enligt speciella regler. Kanske sällskapetsär upp-

gift inte påverka samhället eller fall förstai varje inte iattens
hand för förpåverka politiken. sällskapet synligaGenomatt men
det omgivande samhället osynliga band ska bröder komma till

hjälp.bröders finns ingen insyn. rekvireraDet Det integår att
deras verksamhetsberättelser. skickar pressmeddelanden.ingaDe
Frimurarloger eller släpper helst.inteRotary De ärsomvem
hemliga och hemligheten och utvaldheten själva medär poängen
sällskapet. Offentlighet syfte.dessinteär

finns också slutna sällskap direkt fara för ochDet ärsom en
demokratin. Extremformen maffiaorganisa-undergräver ärsom

kallade outlaws följer lagar och hartioner eller så sina sinsom egna
"rättsskipning".egen

finnsNaturligtvis det olika blandformer mellan dessamånga två
folkrörelsenmellan den ideala demokratiska och detytterligheter,

slutna sällskapet. falldessa exempel alla det civilavisar iMen att
samhällets organisationsliv kan såväl ochöppet vänt motvara
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offentligheten slutet och eller omöjligtinåtvänt. Det svårtärsom
från bilda slutna sällskap eller liknandehindra medborgareatt att

Förmodligen det önskvärt. detsammanslutningar. inte Menär ens
offentliga uppgiftangeläget den politiken också sinär att tar som

befrämjaolika demokratiska strukturer det civilaisättatt sam-
hället.

Demokrati Iivsformsom

frånAlla sfärer ska och bör och punkt.inte inte styras en samma
självständiga och alternativa maktcentra.ligger egenvärde iDet ett

inför-demokratiskt samhälle bejakar pluralism. Allt ska inteEtt
livas och statliga koncern, centralt Planverk.ii etten samma

den offentliga politiken ha uppgiftbordeDäremot såattsom
demokratins ideal och beslutsformer till andralångt möjligt sprida

sfärer samhället. arbetsformer och förhållningssätt hari Dess en
sfären.bärighet utanför den politiskaäven rent

Ofta motsatsställning mångfald ochställs politiken till plura-i
det beror Politiken kan mycket väl den faktorlism. Men på. vara

mångfald frånvaronoch pluralism. Medan poli-garanterarsom av
och praktiken kan betydatiska beslut politisk vilja i motsatsen.en

offentliga politiken viktigt arbetsinstrument. dessDen Menär ett
omfattauppgift bör demokratisera, hela samhället.inteatt attvara

Riksdagen fullmäktigesalen kommunenPlenisalen elleri i är
beslutsfora.centrala demokratiska och de deinteMen ärarenor

finnsenda demokratiska samhället. Demokratini intearenorna
bara och parlamentet. Eller David Beetham ochi istaten som

formulerarBoyle det:Kevin

definierar demokrati detta saker klara redanOm står tvåsätt
från början. första demokrati enbart tillhörinteDen är statensatt
och domäner, vilket det vilket vanligen be-regeringen är sätt

för kollektivt besluts-traktar det. Demokratiska giltigaprinciper är
fattande alla och Faktum detslagsi organisationer är attgrupper.
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finns Viktig relation mellan demokrati statlig och demo-nivåen
krati samhälles institutioner.inom övrigaett

den Beetham och Boyle viktigtsista meningenI något spå-är
offentligaVilken relationen mellan demokrati det politiskaiärren.

förekomstenoch eller bristen demokratiskasystemet av - -
sammanhang andra delar samhället påverkar varandradei Hurav

förmodligen samspel båda hållen. Alla medborgare harDet åtär ett
finnsdel Härvidlag ingen Integenväg.ytterst ansvaret.en av ens

beslut parlamentet kan fram demokratisktbeordra ochiett ett
föreningsliv.aktivt
förmodligen det också rader beslut riksdagen,iMen såär att av

landstingen, kommunerna och ämbetsverken påverkarregeringen,
det samhället olika det eller andra hållet.civila Alltsätt, ena
från lagstiftning till den konkreta utformningen olika välfärds-av
system.

har hårda miljökrav har skärpts tiden. Miljö-Sverige översom
perspektivet ska politikområden.alla relevanta Detgenomsyra
finns beslut regeringsförlag och ska granskaspropositionerattom
utifrån genusperspektiv. vilken dessa mål-inte i månJagett vet

uppfylles.sättningar
emellertid det påkallat också demo-inteFrågan är är attom

/eratitesta de viktiga förstapolitiska besluten, hand ochi regerings-
riksdagsbeslut. vill beslut fattas undersökainnanDet säga att om
förslaget befrämjar demokratiska strukturer det civila samhälleti
och individuell underlättar medborgerligt delta-autonomi samt
gande samhället och vidare. dags demokratitesta dei så Det är att
politiska besluten

Demokratin samspel mellan politiken och det civilaär ett sam-
hället. insikt. lärdomväsentligDetta Det visser-är ären en som
ligen och enkel formelin isvårareär mäta änatt passa en om man
fokuserar mätbara exempelvis offentligaaspekter den sek-som

andel eller skatternas del inkomsten. handlarBNP Dettorns av av
det häri perspektivet resultat. Mindreänmer om process om om

hur målet och dit.ut,ser mer om resan

H frågor och demokrati, David Beetham och Boyle,Kevin80 1997.svar om
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Alla människors lika värde

Alla människors lika värde, demokratins grundläggande bud.är
finns fullt medveten allmängiltigdet det jag ingenMen är om- -
uppfattning vad detta innebär konkret. Engemensam av mer

vanlig tolkning det grunden bör betyda hari ingen givitsär att att
härska Eller med Svendnågonrätten överatt statsvetarenannan.

Erik Stybes formulering:

förhandAlla människor jämställda; haringenär naturenav
andra.privilegium behärska och undertryckagivits något att

Individens och självstyre, möjlighet rådaautonomi sittöveratt
öde och bli själv, den underliggande idé-sig äreget motsann

förgrunden demokratin.
föreställning människans lika värde och tillDenna rättom

självbestämmande har alltså innebördjag normativ utan-menar en
för offentligaden maktens domäner. Idén alla människors likaom

formellavärde bara beskrivning den demokratinsinteär en av
grundvalar eller grundvalbara människovärdeträttsstatens attens

kan kränkas. Lika mycket uttrycker den låtainte uppmaning atten
denna tanke prägla hela samhällslivet och människors inbör-även
des har formellt demokrati, den säkertrelationer. Vi ävenen om

förfinaskan punkter. realitet jämlikhet mel-många Men som -
lan lika värde demokratin fortfarandemänniskor, människors är-

bör efter Och alltid kommernågot uppnå.sträva att attsom
försöka eftersom förmodligen förverkligarealisera, den inte går att
fullt hierarkiska ordningen och uppdelningen hög ochDen iut.
låg, de olika maktrelationerna mellan könen, barriärerna mellan
människor med olika hudfärg och etnisk bakgrund, har havisat sig

stark överlevnadskraft. Politikens och demokratins uppgift ären
klyftornaminska samhället mellan olika Ochi över-att grupper.

brygga barriärer skiljer Demokratin, såväl dess formellaåt.som oss
regler dess demokratiska Vardagspraktik, erbjuder metodsom en
för detta möjligt.göraatt

z "Demokratins demokratins genombrottprinciper iKring i Sverige,
Wahlström Widstrand,8C 1966.
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Demokratins ideal

kring1900-talet kretsatunder helastridsfrågan hardenMen stora
omfattningdemokratiskafrågan politikens och det systemetsom

det Övrigalägre grad ska ihögre eller interveneraoch det iom
häv-socialistiskt håll harframför ekonomin.samhället, allt Fråni

framför alltdemokratiseras,samhället bördats också det Övrigaatt
maktkoncentra-odemokratisknäringslivetdet privata utgöratt en

demokratiska principer. Frångrundläggandestridertion motsom
och denpolitiseringenhåll motståndborgerligt har växan-motett

politiskadengenomgående ioffentliga sektornde utgjort temaett
retoriken.

invol-till exempelWigforssochHerbert Tingsten Ernst var
Wigforss hävdadedettaklassisk polemikverade i atttema.en

och parla-den allmännaologisktdet rösträttenaccepteraattvar
andrademokrati isamtidigt sigochmentarismen, motsättaatt
halt videxempelkan till intesamhället; demokratindelar göraav

fannsförnekade detfabriksportarna. Herbert Tingsten ettatt
ekonominsamband, hadesådant demokrati inget i göra.att

efterföljd detutvecklas. Tingstenskan IResonemanget är van-
bör be-politikendemokratindygd idénligt göra attatt av om

och pluralismmaktdelningbehovetMen ärävengränsas. enavom
levandedemokratisk icentral beståndsdel väl teorii så som en

demokratiserapraktisk demokrati, allmängiltigkan strävan atten
rimliginbördes relationersamhällslivet människorsoch vara en

för denOchpolitiska aktörer.politisk utgångspunkt för olika
gällande helaiidéer kan sigoffentliga Demokratinspolitiken. göra
mellan olikaskottsamhället. draDet inte någragår vattentätaatt

förmögen-ochinkomsterojämlikhetersektorer i samhället. iStora
möj-påverkar ekonomiskabara situationheter inte vår ävenutan

skeendet.det politiskapåverkaligheterna att
Regeringsformensdetskäl iockså påminnafinnsDet attatt om

paragraf heter:och andraförsta kapitel

vägledandeidéer blirdemokratinsverka förskallallmännaDet att
alla områden.samhälletsinom
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framskymtar alltsåHär viktigt och dagens demokratidebattiett
undanskymt perspektiv. tydliga värdedeklarationerUtan och ett
krasst nödvändigt maktperspektiv blir debatten ofta idylli-men
serande och välmenande, och befriad från tydliggjorda intresse-
konflikter och värdemotsättningar.

invändningarDe brukar denna formulering isom motresas
Regeringsformen beskriver den uttryck för viljaettsom atten
politisera samhället och införliva det fria näringslivet och detatt
civila samhället i beslutsstrukturer. Behovet friståendestatens av
maktstrukturer -företag, organisationer, medier, utanför detetc -
offentligas onekligen viktig ingrediens i demokratisktärram etten
samhälle.

avsikten bakom regeringsformens formuleringMen välär
knappast hela samhället ska socialiseras eller alla beslutatt att
framgent fattasska enhet. politisk kraft företräderIngenav samma
heller sådant dag.isynsättett

det olyckligtMen begränsa demokratins idéer tillattvore en
del samhället politiken. de formerDetav att accepteravore av
underordning och odemokratiska strukturer fortfarande leversom
kvar. Arbetet för demokratisera samhället fortlöpandeäratt en
uppgift, alltid aktuell, aldrig fullotill uppnådd. politikensDetta är
kärna, dess och uppgift.mening Demokratins idéer haryttersta
alltså vidare giltighet. ska byggaVi inte skyddsvallar demo-en mot
kratiseringen samhället, koncentration maktutanav mot av som
hindrar människors fria utveckling.

Anthony Giddens omtaladeI bok Tredje för-Omvägen.
nyelsen socialdemokratin talas "Demokratiserande demo-av om
krati". Giddens rad exempel kan främja offentligheter,ger en som
främja medborgerligt deltagande och vitalisera det civila samhället.
Mycket Giddens diskussion brittisk, hög gradi all-är ärav men
mängiltig.

har också bärighetResonemanget vad beträffar den ekono-en
miska makten och det privata näringslivet. Alla inser att utan att
befrämja livskraftiga företag fallerprivata de flesta välfärdsambi-
tioner hälleberget. samtidigt starkMen står privat makt-en

13Atlas, 1999.
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ideal.konflikt med demokratinsalldeles uppenbartkoncentration i
dagtillgodoses bättre ikravvilka linjer kan dessa tvåLängs än

och Jämlikhet."Pluralismhar bland EnMichael Walzer i annat
korthetutvecklat ifördelning teori gårrättvisteori somenom
makt ellerhindrarbarriärerolika slagsupprätta attatt somut

sfär samhället.sfär spiller i Dettaojämlikheter ii över annanenen
byggaförsökotillräcklig,linje. denframkomlig Men ärär ett atten

vattenbrynet.sandbarriärer i
respektivedemokratiseringockså handla inrebörDet avenom

Minskadesfären.ekonomiskadensfär samhället, bland ii annat
föruttryckolikaklyftor mellanekonomiska är ett engrupper

företagsled-anställda ochmellan deRelationensådan strävan.
maktKapitaletsföretag och organisationerningen i överannan.en

ställas undervidareföretagssamheten behöversamhället och en
tillåter.samhällsklimatvad dagens Före-vidsynt debatt änmer

globalise-maktförskjutningväxande makt och den somtagens
aktuell.denna frågeställningföranlett Menringen åter ännugör

uppgörelsen medförmentalöntagarfondsstriden, denkastar 68-
"socialdemokratiskasedan längeoch denvänstern svunnanu

demo-denna centralaskuggaförlamandehegemonin sin över
kratifråga.

före-införlivaskaVärde.har överordnat Vi inteDemokratin ett
demokrati-uppgiftenden vidareStatsföretag.i MenAB atttagen

kanflera olika inteekonomiska sfären, längsdenockså vägar,sera
diskussionen.från den politiskabortopereras

samhälletcivilaVälfärdsstaten och det

tillbakablickandeochofta kommunitärsamhälletcivilaDet enges
ochmoderna projektetdetvanligt hävdainfärgning. Det är attatt

traditionella be-deförstörtVälfärdsstaten harspeciellt många av
civilafram dethar igemenskaperochroenden växtspontantsom

och demokratinpolitikentolkningsamhället. Detta är somen av
framlyfterunderförstått, ochantiindividuell, åtminstoneär som

14Daidalos 1992.
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familjen det civila samhällets alfa och exempelEttsom omega.
bland Eklundsmånga Demo/eratin ochLars detFär gemensamma
hastig smula teoretiskt och abstrakt formulerat.än Baraom en
titeln antyder det knappast individens frihet utgångs-är äratt som
punkten betydligt grumligare tankegods.utan ett

Historikern Trägårdh har olikaLars i sammanhang framhållit
den svenska välfärdspolitiken blandning indivi-är säregenatt en av

dualism och kollektivism. med välfärdstjänsterSystemet deninom
offentliga sektorn frigjorthar och avlastat familjerna och indivi-
derna och har följd detta blivit mindre beroendesom en av av
familj, släkt och andra det civilagrupperi samhället.

kommunitäraDen kritiken finner denna frigörelse oönskad.
vad den skaFrågan familjebaseradeMer bero-är ersättas av. av

enden Eller, Trägårdh villLars i Demokratiutred-som en av
skrifter,ningens stärkta individuella rättigheter kanaliserasav som

via självständiga domstolar amerikanskt snittav
marginalen kanPå det kanske ligga båda dessanågot i perspek-

tiv. utgångspunkten borde emellertidMen välfärdsstatensattvara
framgångar kaninte och skallinte ogjorda. förvissoDet gårgöras

barainte bevara det rådande framtiden böratt systemet,nu men
från den frigörelseutgå välfärdsstaten inneburit från olikasom

ojämlikhetsskapande mekanismer knutna familjentill och indivi-
dernas sociala bakgrund. Välfärdstjänster utförda offentligai sek-

har onekligen frigjort individerna från be-visst måtttorn ett av
roende till familjen, företag och organisationer. tillDetta är exem-
pel väsentlig del förklaringen till den jämställdhet mellanen av

och kvinnor har blir aldrigVi helt fria från familje-uppnått.män
banden i social ochmening, det heller avsikten.inte eko-iMenär
nomisk finnsmening dag frihetsgradi och förutsätt-störreen

5 Demokratiutredningens skrift SOU25 1999:74.nr
16 exempelvisSe Trägårdh: "Egenmaktens betingelserLars i Sverige", i
Valfrihet och jämlikhet vården, red: Anell ochi SNSRosén, 1996.
17 Trägårdh: Bema/etiga individerna.Lars domstolarna, lagenOm och de
individuella rättigheterna Demokratiutredningensi Sverige. skrift 20,nr
SOU 1998:103.
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indivi-jämlikhet mellan ochförningar måttstörreett grupperav
der.

frigörelse och detta obe-finner dennakritikerKonservativa
förVälfärdsstaten har det möjligtfarligt.roende skadligt och gjort

sammanhang de skavälja vilkamedborgarna högre grad självaiatt
och den socialaför den jämlikhetgrundbultingå Det rör-är en

möjlig.välfärdsstaten medverkat tilllighet göraattsom
för självför-gradsamhället blir då högrecivila iDet en arena

traditionverkligande, och mindre tvingastvång,ett oss.somen
för utbildning,familjen betalarlängre beroendeVi inte såär attav

förförutsättningartrygghet. Välfärdsstaten skaparboende och
livet. Och vilkabevåg väljamedborgarna ivägatt eget gemen-

möjlighetskapardet civila samhället de villskaper ingå Deti att
barriärer.överskrida klassgränser och andra

det civilafinns kontrasterande perspektivåterigenHär sam-
Å medborgerliga civila samhället,traditionellahället. sidan detena

rollvilka spelar viktigfamiljen starka nätverkoch släkten ensom
före-ocksåHistorisktekonomiskt hänseende.iäven sett vet att

olika slag.hade för social omvårdnad Mottagen ett avansvar
frågordetta tillkan välfärdspolitikdetta ställa gjortsomman en

återskapaden offentliga Önskvärtför sektorn. inteDet är ettatt
handlarförgängelsen.civilt skattatslags samhälle redan Detsom

samhälletdet civilabefrämja visionattsnarare om en annan om
vägvaldemokratisk individens ståroch där egetensom arena
minska demo-det blir möjligthärDet någonstansär attcentrum.

klyftan mellan dom därkratins hål" och den växande uppsvarta
och dom där nere.

också jäm-det individens frihet iHär står Menär centrum.som
skillnadernalikhetsskäl för Välfärdspolitiken har minskattalar det.

förutsättningaralla bättreoch låg. Lika chansermellan hög attger
standard ochfamiljens ekonomiskafärdas livetväl oavsettgenom

för individerna väljadet möjligt sinasociala situation. Det gör att
livsprojekt.egna

klyftorekonomiskasamhälle godtarMen accepte-storaet: som
kanrealisera livsprojekt,kan sina intepraktiken intei mångaattrar

klyftor försvagaroch socialaförverkliga livsmål. Ekonomiskasina
demokratin.
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hemmaplan förstärker marknaden dePå skillnader mellan kapacitet
och olika ekonomiska aktörer tillför den, sättresurser som ett

den politiska jämlikhet demokrati.krävsäventyrarsom som av en

vända tillbaka till de slags ekonomiskaAtt beroenden präg-som
lade det tidiga 1900-talet befrämjar knappast de demokratiska ideal

lyft fram här.jag Samtidigt det viktigt medvetenär att attvara om
det finnsinte enkla lösningar det gäller dessanågra kompli-när
cerade sammanhang.

Människan både egoistisk och altruistisk, förbättravill bådeär
för själv ochsig de villsina, också andra ska ha de bra,attmen
ogillar utveckling slår andra medborgare. All politikuten som
balanserar mellan dessa kraftfält. samhälle baratvå Men ett som
befrämjar den aspekten skapar djupa klyftor samhället ochiena
hotar demokratins stabilitet. Politikens och demokratins uppgift

alltid krafterdessa samverka.tvåär att attsom

Demokratitesta politiska beslut

Regeringsformens formulering allmänna skall verkaDetattom
för demokratins idéer blir vägledande samhällets allainomatt om-
råden borde bilda utgångspunkt för fördjupad diskussionen om
det civila samhället och den svenska demokratin.

Formuleringen kan tolkas vittsyftande Demokratinsätt.ett
främjas offentlighetden det allmänna ochgenom representerar

de värden och förhållningssätt präglar olika sektorergenom som
den offentligainom sektorn. relationen offentligamellan detMen

och det civila samhället borde lyftas fram betydligt eftersommer,
det framhållits har betydelse också för demokra-så storsom en -

legitimitet effektivitet.tins och
förslag fundera alla politiska beslut skaEtt derno-över äratt att

kratitestas speciellt oberoende offentlig demokratiinstitutionettav
knutet till riksdagen. Avsikten ska före viktigarevarjeattvara
beslut utlåtanden och bedömningar beslutets kon-presentera om
sekvenser för det civila samhället. kan viktigt inslagDessa iettvara

18 frågor och demokrati, David Beetham och Boyle,80 Kevin 1997.svar om
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politiska förslag.olika inteoffentliga diskussionen Omden om
och reflektion.eftertankebefrämjaför måttstörreettannat att av

demo-beslutet befrämjarbedömakan handlaDet att t.ex. omom
medborgerligtsamhället,strukturer det civilakratiska i engage-

ochrelationer mellanjämlikaindividuell autonomi, mänmang,
med olikamedborgarebeslutetkvinnor, eller inte missgynnaratt

idéer skaDemokratinsbakgrund.etnisk eller religiös väg-Vara
ledande.

Författarpresentation

tidskriftenförredaktör Arena. HanHåkan A. Bengtsson ärär
ochArbetarrörelsenblandfrilansskribent har gett utannatsamt

och möjligheter.människordemokratin. bokEn om
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kom bortPerspektivet som

Om feminismenkvinnorörelsen och som-
demokratisk kraft

Kristina Hultman

Demokratin och könet1.

avslöjade denslutet 1700-talet, bestämtI 1792,närmareav
Wollstonecraftupplysningsfilosofenfeministenengelska och Mary
försvar föridéer. Tillhon häpnadsväckande radikalabar Iatt

kvinnans rättigheter", skrev hon:

med förslagskrattretande kommerkanske kan låta jagDet när ett som
nämligen fastframtiden;utveckla gång jagjag någon i är över-ämnar

stallet förföreträddatygad bordekvinnorna i regeringen iatt varaom
del dess överläggningar.godtyckligt bli styrda itaatt utan att

denna kontroversi-Wollstonecraft aldrig uppleva hurhannMary
efter publiceringen dettaella idé slog hos allt fler. årFemrot av

andrafeminismens första manifest dog honallra som så många
efter för-blodförlustkvinnor här tidenvid den i sviterna enav

gammal.lossning, endast år38
Mill brukarliberalen johnDet Stuart äranär avsomannars

politisktlikvärdigtintroducerat idén kvinnanhaatt somom
helt tid,demokratins historia. Mill verkarsubjekt i åri 70en annan

medWollstonecraft, vidareutvecklar tillsammans sinefter och
Mill hennes idéer tillfru Taylormedarbetare och Harrietsenare

ocksåformella rättigheter,bara omfatta kravetinte utanatt nu
erfarenheter ochkvinnors intres-demokratisk struktur taren som

allvar.sen
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här skriver MillSå 1869:

kvinnan för politik kan det följaktligenAtt rådainte någotpassar
tvivel det kanske troligare ifrågasätterMen är attom. man om

1politiken kvinnorna.passar

kvinnorna kampenSverige börjanI i 1920-rösträttenvann om av
talet. Till början de invalda kvinnorna få. frånmycket Menären
och med finns ändå möjligheten för kvinnor sluta sigattnu sam-

och makt också allmänpolitiskaså isätt utövaman samman-
hang.

vill lyfta framjag här värdet kvinnligDet särorganisering.är av
tycker nämligen värdet sluta fallitJag harsigatt attav samman

bort slutet 1990-talet. Idéni ochmainstreaming integreringav om
"jämställdhetsperspektiv" alla politikområden har lagtiettav

sordin den politiska och demokratiska tradition hittarsom
inom kvinnorörelsen och dagens lösliga feministiskat.ex. mer

vanligt fårgrupperingar. eller", stället förSom "antingen iett
både och". välja mellanKvinnor tvingas ochintegrering sär-
organisering.

vill förlängningeni det slå slag förJag resonemanget ettav
kvinnorörelsens förbetydelse demokratin var sägerannars man
sådant demokratiutredning.i Och förän atten varna nu
slarvar bort tradition kvinnlig utanför deorganisering vanligaen av
parlamentariska jämställdhetsfrågornainstitutionerna. Att sugits

har fåttin i utbredd femokrati" betyderstatsapparaten, att en
det könspolitiskainte slaget framtidens Sverige äratt vunnet.om

Ändådet ord. skriver dem:Jag jag Landet istårärvet att stora
dag vid vägskäl oerhörd betydelse föri dess kvinnor. Hurett av
ska boendet, lönerna, barnenorganiseras, osv Ingenomsorgen
kan dag säkerti ettge svar.

Vad politisk vilja och deltagande skillnad. Förär görvet att
svenska kvinnor det skillnad de själva med igör ärt.ex. stor om
framtidsdebatten, den förs bredbandslyriska herrarän om av som

John Mill, Fömycket kvinnorna ochStuart Taylor Mill,Harrietav
befrielse,Kvinnornas DoxaNya 1995.
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förutsättervid datornför arbetet någonföga hurintresserar sig att
blöjor.och byterkokar vällingannan

färgideologiskolikakvinnordemokrati debatterarvitalI aven
bakgrund.etniskmed olikaoch Ifrån samhällsklasseroch olika en

fråga0rddetta tråkiga intejämställdhetdemokrativital är en-en
oberoende, pluralis-förstärktbehovetbart för Däravstaten. enav

tisk kvinnorörelse.

tillKönet rörsom

demokratinrelation tillparadoxaladjuptförstå kvinnornasFör att
naturligt-hadepolitiskfeministisk teori.hjälptänker Jagjag ta av

Habermaskloka tänkareanvändakunnat mig Jürgenvis somav
framtidenseftersom deras visionerUlrich Beck,eller ommen

blir detpolitisk kategorisynliggör könetdemokratier inte som
politiskatycker könetstill vad degissa sigtvingassvårt. Man om

förutgångspunkterbrabetydelse, och gissningar ingaär resone-
mang.

ideologiVad kan dennafrågan lyder:feminism. OchDärför
demokratidebattensvenskatillföra dendetför ideologi ären

frihet,individuellgemenskap,samhälleligkanHur seman
fråndeltagandemedborgerligtoch utgårunderordning attom

ellerkvinnamedborgare antingen manenskildvarje är
medförknipparvanligtvisklart alltingheltJa, är att som

medblir detkomplicerat.mycketdemokratin blir Hur t.ex.mer
självständigaförutsättsdenmedborgaren,den göraautonoma som
medborgar-kvinnorna iinval oberoende omgivningen Drarav

fögaochreproduktiva autonomasfären för hela denså
analysen barna-medständigt förknippats ilivssfär desom -
hem.städning,sexualitet,födande, barn, omsorg,

tilltill detförhålla privata,demokratiteori sigPlötsligt måste en
har denhärmellan könen.till samspelet Detsexualiteten och

talarförstått.GiddensAnthony Hanpolitiske teoretikernbrittiske
politikdvs."livspolitik",utvecklabehovet somatt enenavom
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omfattar barainte den offentliga sfären traditionellt förbehållen
hela livet berörmän, bådenågot kvinnor och män.2utan som

Hoppet förändringom

Etreboken femme politique skriverI den franska Europa-en
parlamentarikern Elisabeth kvinnornasGuigou inträde denom
internationella politiska arenan

harGuigou kvinnligaintervjuat politiker i toppositioner; dvs.
de kvinnor dagi med och formar den framtida Europa-ärsom
politiken, formulerar kring densig valutan, förhållergemensamma

till globaliseringenssig effekter, osv.
slutet funderarsin bokI hon de orealistiska krav ochöverav

den besvikelse förväntningarna radikalt "kvinnligtnågotsom
och annorlunda ofta för förmed kvinnor.sig Medborgarna för-

kvinnorsig ska helt 4väntar sätt.att ettagera nytt
Samtidigt hyllar hon fransk politiker Simone Veilen som som

offentligasina framträdanden framhävde identitetsin som
kvinna och arbeteti minister, aldrig glömde kön."sittsom som
min övers..

har det oftaSå Kvinnligavarit. politiker ska ungefärvara som
också och annorlunda. slags demo-män, Ettgärnamen nyttagera

ZSe Birte Siim, Feministiske perspektiver demokrati med-t.ex. og
borgerskab". Demokratiutredningens forskarbolymI SOU 1999:77,
Demokrati och medborgarskap, Forskarvolym och Anthony Giddens,II,
Tbe Transformation Sexuality, andIntimacy. Love ModernEroticism in

PolitySocieties, Press 1992.
Etre3Elisabeth femmeGuigou, politique, Plon 1997.en

Guigou redovisar boki sin resultaten från Gallupundersökning dären
tillfrågatsi fler kvinnor politiken skulle22 i ledatusen staterpersoner om

till bättre, eller maktutövning. fransmänAv svaradesämre 59tusen pro-
de tillfrågade det skulle bli bättre flermed kvinnor politiken,icent attav

trodde andra20 sidan denå politiska maktutövningen skulleprocent att
försämras. Andra länder där överväldigande troddemajoritet sigen en
bättre politik med fler kvinnor ThailandUSA 57%, och72%var
Colombia 62 %.
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kratiskt do and dont.damn"Damn Iyou you you you
demokratin och politiken har kvinnor både osynlig-som grupp

ochkönet har väl betydelse "detgjorts ingen representerat
andra vid sidan huvudfåran. här harperspektiv ligger Detsom av
resulterat ständig ambivalens kvinnor makti gentemot taren som

offentliga. vilkeneller det ambivalens och osäkerheti Enagerar om
roll förväntas internaliserat.kvinnor självainta, mångaman som

feministisktkonfliktbetonat perspektiv kvin-inteEtt görmer
till problemet lägger stället dagens demokra-i överutannorna

förnyelsetiska kris kvinnorna hoppingerOmmän. om en av
dagens politiska det för det leverså ärsystem, att system som
med dag, uteslutande förkroppsligat djupti såmän, ärnästan av

Utifråndiskrediteratf, skriver det härGuigou synsättet ärt.ex.
det homosocial stelbent hierarki leker/bastar/beslutar/mänen
nätverkar/ idrottar/ dricker med lett till den förtroende-män som
kris mellan styrda och styrande dag. LO-ombuds-i Isom ser

Olle Sahlströms arbetarrörelsens omdebatteradeinommannen
bok röda patriarkenS, återfinns det perspektivet.härDen Samma
idéer hittar de kommunala poli-reaktionernai årenssenaste

skandaler inför,tiska modell Motala. tvekar ellerKvinnor som
hoppar förtroendeuppdrag eftersom utträngdadet de blirgörav,

informell, definierad, maktstruktur.mänur en av
väljare bara kvinnor hoppas dag kvinnornainte iMånga att

ska politiken löfteninnehåll. kvinnorna liggerHosett nyttge om
förnyelse, demokratisk framåtrörelse, dialog. Fler kvinnorom om
vid makten för flerhoppas ska skapa möjligheter med-man- -
borgare båda könen bli delaktiga.av att

jämställdhetsfrågornakopplas demokrati- ochPå så sätt sam-
Kvinnornas offentliga och den kampdenintågman. scenen,

omdefiniera demokratins maktpolitiska vill-pågår attsom omnu
kor, handlar meddel mycketär större attomav en process som

Därförpolitikens hjälp fördela makten fler händer. den ocksåär
ifrågasatt.mycket hotande och starkt

5 röda patriar/een, arbetarrörelsensOlle Sahlström, Den essaen om
auktoritära tradition, Atlas 1998.
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förtydliga: framtida demokrati ochmig Den jagLåt mångasom
med drömmer heterogen, mindre hierarkisk harmig ochärom

konfliktstyrdalämnat bakom dagens politiska samtal.sig Den
levande demokratin företeelser möjligt iså många ettrymmer som
samhälle.

samhällePluralism egenvärde. möjligai sånt Störstaett ettges
tolerans och öppenhet råder de demokratininom gränser som

identifieraVarenda medborgare kan medsig åtminstonesätter.
fråga offentligaaspekt det och politiskainågon någon sam-- -

talet.
Mouffepolitiska filosofen Chantal kallar det här förDen "ett

radikalt demokratiskt medborgarskap" flera,inte är ett, utansom
och hon talar behovet tydliggöra intressemotsättningar,attom av

skyla dem:inte över

sand demokratisk kräver starka kontraster mellan skildaEn process
politiska krockar och intressekonfliker. det sak-positioner, Omöppna

de alltför lätt konfrontationer mellankan med ickeför-ersättasnas,
fhandlingshara moraliska fastavärden och identiteter. min övers.

MouffesChantal demokratisyn skarp kontrastistår mot meren
elitär, konservativ Eliten har alltid heter det, och börstyrt,syn.

framtiden.det också Grundproblemet dagens svenskai igöra
demokrati blir då stället eliterna kapitulerat. besluts-i Dagensatt
fattare för kompetensmässigUmediokra, de håller inte måttetär

också konflikt till deDen istår 68-vänsternrester av som ger
förenighet egenvärde. Hellre blunda realiteter ellerutåt ett

komplexitet dessa realiteter hotar ideologisk princip. Manom en
faststadigt vid parollen och medan utveck-står upprörtser

lingen svischar förbi.
Värdekonservativa tänkarepolitiska ogillar tanken besluts-att

fattare erfarenheter,ska vad gäller social bakgrundrepresentera,
ska har makt iKompetensen Den står någonstyra.osv. som

6Chantal Mouffe, The the Political,Return Verso 1993.
7 Anders skyddadeBjönsson, demo-Se Den provinsen. En essät.ex. om
kratins värde och värdighet Demokratiutredningens skriftSOU 1999:22,

17.nr
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Därför ogillaralltid de han ocksåmening "över" över.styr man
Äntanken damernas riksdagen. tankeni värret.ex.varannan

från geografiskakönskvotering till skillnad den kvoteringsom
länge riksdagen och eu-parlamentetsedan tillämpar, isom -

hallänningar hallänningar, svenskar svenskar -röstar anses
frihet.inkräkta den enskildes

Jämför frågandessa demokratisyner tydligttvå attman ser man
könet jämställdhet feminism djupaoch iriverom om revor- -

demokratitänkandet.
inträde den demokratiska all-Kvinnornas måscenen vara

könsanalys poli-dag. laddningeni Menmänt accepterat som en av
tiken får ofta bottnar blottar den underordningockså deni att av
olika med utländsk bakgrund, kvinnor, barn,personergrupper

homosexuella dagens demokrati praktiken vilariosv.unga, som
på.

den bakgrunden ska dagens svällande femi-Det är mot seman
nistiska tankebygge. kan demokrati behandlar bådaHur en som

fullvärdiga för-könen medborgerliga subjekt Vilkautsom se
ändringar för jämställd-den rådande ordningen tillmåste nåattav

maktpolitiskthet maktavseendei

förvaltaEtt attarv

feminismens första "upplysta fas inleddes slutetiNär 1700-av
talet med Wollstonecraft kopplades jämlikhet ochMary så
kvinnors rättigheter ihop ordet jämställdhet inteännuvar upp-
funnet. jämlikhet införas samhället;skrev:Hon Större mäste i

kommer moralen aldrig atbredas; och den rättmätigaattannars
jamlikbeten kommer vila fast grund dennainte pä när äratt ens en
klippa, hälften människosläktet dömd tilllängesä är attena varaav
fjättrad fotsdessvid

Wollstonecraft 1800-talsliberalenoch den john Stuartsenare
Mill idéhistoriska grunden till dagens kvinnorörelse. Tilllade den
detta ursprungliga liberala lager har sedan lagts köns-marxismens

8 Wollstoaecraft, rättigheter, OrdfrontTill försvar för kvinnansMary 1997.
Vindication of the Rights of frånOriginalet, "A Woman", 1792.är
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och klasstänkande och de decenniernas radikalfeministiskasenaste
femi-och postmoderna idéer. dag den vill densig istårI som ge

nistiska tankedjungeln inför brett och ofta motsägelsefulltett
spektrum idéer.av

oftahär bredden brukar till problem. Kvinno-Den göras ett
framstår otydlig, oorganiserad. "Vadrörelsen som menar man

feminiSmP,egentligen med frågar många.
jämföratydliggöra brukar med begreppjagFör att ett annat -

det.socialism -ism ävenen-
Socialism politiskt begrepp, lika "femi-precisär ett vagt som

Adolf uppfannHitler koloniserade det han national-nism. när
Ochsocialismen. Stalins talade "vetenskapligi Sovjet man om

socialism omskrivning för och svält. viljaUtanterror atten-
diskreditera denna tänk ändå det mellan dessa-ism; att ytter-er
lighetspunkter ligger helt spektrum åsiktsriktningarett av av

socialdemokrater åsiktsbreddsocialliberaler, hittarSammaosv.
under samlingsbegreppet feminism.man

djupare kan beskriva dagens feminism här:Gräver såman man

feminism heterogen, pluralistisk och likagenuintDagens är
mångfacetterad mänskligheten. Kanske det därför denärsom som

framgångar tid. plu-i Feminismens antiauktoritärasåna vårröner
ralistiska karaktär samhälle där monolitiska samhälls-ettpassar
modeller längre låter formas.inte sig

Kvinnorörelsen har takt med den fått allt fleri anhängareatt
blivit lika heterogen rörelse där bryggor ideligen slås till andraen
ideologiska fält kampen för homosexuellasrasism,motsom-
rättigheter, insikten kvinnors underordning harUretc. om en
medvetenhet makthierarkier och förtryck fram.i vuxitstortom

för kvinnors därförÖkade rättigheter kan likaKampen gärna ses
för fördjupad förkamp demokrati modell efteratt tasom en en-

demokratiska strukturer kris.i
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demokratisyn9Skiss feministisktill en

därför anpassad till tidspluralistisk och väl vårFeminismen är
Ändå den slutit ledenkvinnorörelsensamhälle. närvet att

demokratiserande kraft.politisk/kunnat betydandeutgöra en
fårhistorien dettadå och dåbör det alltså igenomNågot vara som

detvärldkvinnokollektiv sluta minheterogena sig I äratt samman.
beslutsfattandetutanförskap vid sidankänslan liteståatt omav --

från "kvinnovärlden"Erfarenheterkvinnor har gemensamt.som
samhörighet.grund för känslankan avvara en annan

dåhär kan det:Så man se

demokratinanalys politiken ochskiljer feministiskDet som en av
kvinnor haricke-feministisk övertygelsenfrån är att gemen-en

härpolitiska och demokratiska Detintressen ärgrupp.samma som
skiljer från klassintressen:intressen sig t.ex.som

för kombinationenSamhället lägger fortfarande huvudansvaret
Sexualitet,produktion och kvinnornas axlar.reproduktionav

lederoch familj ska med yrkesarbetebarn kombineras något som-
liv.konfliktertill ständiga enskilda kvinnorsi

politiskt undertrycktekonomiskt ochKvinnor2. utgör gruppen
inflytandehar lägre löner demokratisktoch mindre mänänsom

samhällsnivåer. enskilda medalla finns naturligtvisDet män
mindre makt manlig lokalvårdareenskilda kvinnor tjänarenän

samhälletmindre Johnson, bryter iAntonia Axzsonän nermen
socioekonomiska under-kvinnligolika sfärer blirså mönstret av

tydligt.ordning

9 Feministisk Bruks-antologinbidragbygger mitt iResonemanget
problem.demokratisktmedborgarskap kvinnanochanvisning: Kön som-

Norstedts 1995.
m fäderökande antalliknande detnaturligtvisgällerDetsamma sättett

för det reproduktiva arbetet. intejämlikt Mäntar ett somsom ansvar
för sexuali-huvudansvar barn/sina sinväljer bli föräldrar/ inte taratt som

kvinnor.dockstigmatiseras inte sätttet somsamma
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sexuellt och kulturelltKvinnor underordnade allt fråniär por-
nografi, reklam och massmedia till utbildningsväsende och konst-
närligt skapande. kvinnor,tittar kvinnor baraMän män agerar,

konstnären bär omisskännligt maskulina"är. Myten drag,om osv.

Slutsatsen ovanstående blir kvinnor tjanarpå attattav resonemang
/elassgrdnserna oc/a andra etniska, generations-översamman ex.

baserade och nationella för förstärka möjlighetergränser sinaatt att
påverka.

Det inte sådansvårt kvinnororganiseringär överatt attse en av
traditionella politiska hotar rådande demokratisk ord-gränser en

särskiltning, tid då de politiskai attraktions-partierna itapparen
kraft.

de svenska riksdagskvinnornaOm slöt sig skulle densamman
politiska dagordningen kunna ändras någotöver natt,en som
Stödstrumpornas offensiv den svenska riksdagen våren 1994
visade med all önskvärd tydlighet. Likaså kvinnors poli-vet att
tiska arbete för föra frågor dagordningen tidigareatt upp som
knappt erkändes politik, har lett till dag harSverige iattsom en
världsunik kvinnofridslagstiftning, förbud köp sexuellamot av
tjänster osv.

Den kontroversiella särorganiseringen

Följaktligen idén kvinnorsärorganisering deär mestom av en av
kontroversiella diskutera dagens svenska demokrati.i Det äratt

traditionell politisk kultur kan handskasinte medsom om en
formade efter köngrupperingar politisk kategori ellersom

kulturell/etnisk tillhörighet, Otaliga exempel vittnart.ex.. attom
kvinnor slutit för försig verka politiskasinaattsom samman
intressen kritik och motstånd. statligaDen imötts av norm som
dag jämställdhetspolitiken alla politiska nivåerattgenomsyrar -
arbeta utefter principen hotar"mainstreaming också attom -
spilla i kvinnoorganisationer det civilai tradi-såöver synen att
tionellt kvinnopolitiskt arbete börjar med skepsis.ses

årtiondetsDet nedtoning kvinnoförbundens for-senaste av
mella roll kanske del sådan utveckling.i ochHarmoniär en sam-
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arbete betonas. ska ha parallellorganisationerinteKvinnor separata
partiarbete.ska deraslångt det integreras i övrigtså går röstutan

ungdomsförbundenjämför med de politiskadetta tvärtomsom
ochuppskattas för ständig nagel i överårigögatatt vara en en

synskadades ochbekväm Eller bönders,partiapparat. pensionärers
ifrågasätter dessa harintresseorganisationer. Ingen att grupper

bevaka.intressenstora attgemensamma

Kvinnorörelsen2.

demokrati bl.a.och andra organisations-iStatsvetare mätersom
hargrad brukar komma fram till den svenska kvinnorörelsenatt en

Jämför arbetarrörelsensrelativt marginell betydelse. med t.ex.man
organiserademedlemsskaror, relativt kvinnor iärstora ren-

odlade saknas medlemskap,kvinnoorganisationer. institu-Här
och från oberoendetioner staten resurser.
här institutionella svagheten den oberoendeDen gör att

svenska ofta demokratiserandekvinnorörelsen underskattas som
kraft. jämförs med mall för organiseringDen svårär attsomen
applicera kvinnor politisksom grupp.

kvinnorörelsen ofta slentrian-här hör medDet attsamman
jämförs med arbetarrörelsen. allamässigt någon gångMen som

befunnit skillnadbåda sfärerna det mycketsig i är stor, storvet att
mellan dem.

arbetarrörelsen hög, ombuds-Organisationsgraden i är
enskilde med-mannakadern hos denengagemangetstor, men

förlemmen ofta Arbetarrörelsen baralitet. interätt är en arena
åsiktsbildning, förden också resursstark serviceinstitutionär en

medlemmar.sina

H ochkvinnoförbund ladesModerata samlingspartiets 1997ner sommaren
"M0deratkvinnorna. har alltidnätverket Vänsterpartiet mot-ersattes av
kvinnoförbund och har stället kvinnopolitiskttanken isig ett ettsatt

stadgarutskott. Folkpartiets Kvinnoförbund ändrade sina våren så1998
nätverksform.enskilda distrikt vid behov kan arbeta lösligareiatt
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därför med facket förmänniskor den ochiMånga går service
ekonomiska trygghet medlemskapet erbjuder. denFör attsom

hemförsäkringendär billiga t.ex.
kvinnorörelsen högt organisations-Inom är engagemanget men

låg. kapitalet dessutom obefintligt.graden Det äregna
Kvinnorörelsen medgår iatt ta stegetman genom en

kvinnopolitisk Eftersomgemenskap. helt saknari stort settman
kapital jämför med fackens bostadsbestånd, fonder etc.ett eget

faller formellastyrkan och med det medlemskapet,inte där-står
med känslan samhörighet och solidaritet inomemot av gruppen.

Kanske det denna oförmåga in sig i Organisations-är rättaatt
kvinnorörelsen underskattadsverige gjort demokra-såsom som

krafttisk Och kanske det avsaknaden samlande institutionerär av
föroch mötesplatser kvinnor landet skapade detirunt om som

efter införStödtrumporna valet och1994 görsugetenorma som
media dag utvecklats till den där jämställdhetsfrågor tillatt arena

från fackföreningsrörelsensskillnad helt undanträngdanästan
klassfrågor diskuteras

Kvinnorörelsen underskattad också. Skraparär sättett annat
finner den direkta avtryckgjort politiken.så iytan att

erfarenheterkvinnor arbetar politiskt har frånMånga som egna
den svenska kvinnorörelsen. mångfacetterade rörelse medDenna -
alltifrån Bremer-förbundFredika och tillKvinnor Kan-mässor
kvinnojourer, feministiska tidskrifter och kvinnliga nätverk

fungerarjobbet plantskola för demokratisktså sätt som en-
arbete.

kvinnor dag arbetar de traditionellai inomMen mångaatt som
politiska strukturerna har bakgrund "särorganiserade"en som
uppmärksammas sällan. dem själva ellersig omgivningen.Vare av

offentligen betona har bakgrund feminist,Att att man en som
kvinnojoursaktivist eller Hertha-redaktör nämligenär att ta en
politisk risk. Plötsligt alltförsärintresse,ettses man som som
subjektiv.

Statsvetaren avhandlingWägnerud kvinnliga riks-visar i sinLena att
dagsledamöter har fler kontakter med olika kvinnoroganisationeravsevärt

riksdagskvinnorna de hade sådana1994 51än män procent attuppgav av
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Även kvinnoforskningen,inom brukar delsom ses som en av
kvinnorörelsen, försiktig med koppla ihop medsigär man att en
statlig politisk nivå. Demokratiutredningens forskar-I en av
volymer skriver den danska demokrati- och kvinnoforskaren Birte

mycketSiim tänkvärt den tudelning ofta denigörsom som
Skandinaviska kvinnoforskningen, mellan sidanå stark obe-ena en
roende kvinnorörelse, med sina civilsfären,i och statligrötter en
jämställdhetspolitisk sfär. Siim attmenar

sarskiljandet och kvinna rörelse leder tillparti dnalistiskav en
analys, kvinnors självständiga kvinno-organisering isättersom
rörelsen till kvinnorsi aktiviteter och organisering inommotsats t.ex.
socialdemokratin eller fackföreningsrörelsen.ui min övers..

håller med.Jag harSom jag velat Visa länkaovan attgenom-
kvinnlig särorganisering och brett, "könsneutralt" demokrati-mer
arbete detså jag fruktbara tänka dessasigärtror att mest att att-

sfärer förstärkertvå varandra. Kvinnor i egenskap medborgareav
behöver inte civilsfär ellerantingen statligt agerande, antingen
individuell frihet eller samarbete kvinnor emellan. behöver bådeDe
och.

Exemplet Fogelstad

konkret bevisEtt kvinnorörelsen grundbult demo-iäratt en
kratin hittar hos medborgarskolan Fogelsta sorgligt bort-man
glömd folkbildningen.inom Sommarkurserna Fogelsta blev

frånbron privat till offentligt för tusentals kvinnor frånöver 1922
till blandadesHär frisinnad1954. liberalism med breda vänster-

kontakter månaden,minst i riksdagsmännen,gång 4 procenten av en
differens Kanske kan erfarenheterprocent. från47 kvinnorörel-egna

förklaringarna till detta. Källa: Wägnerud, PolitikensLenasen vara en av
andra sida. kvinnorepresentationenOm Riksdag,i Sveriges akademisk av-
handling, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg 1998.
Bitte "FeministiskeSiim, perspektiver demokrati medborgerskab",og
Demokrati och medborgarskap, Demokratiutredningen, Forskarvolym II, s.

SOU97 1999:77.
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ochElin KerstinAda Nilsson,Martinson, Wagneridéer. Moa
fungerade1940-taletbörjanhär bl.a. ochgick iHesselgren av

denförlänk kvinnor in idirektskola dessutomdenna som en
Riksdagen.svenska

totaltriksdagsledamöterkvinnligasjuKrigsåret 1941 avvar
valdes ifem kvinnorOchfogelstadförbundarenitton somen av

Fogelstadför-medlemmar iunderriksdagen åren 1922-1954 var
70.totaltbundet 14 av

Fogelstad lycka-pedagogikHermelinsHonorinerektorAtt
förvän-ellerskolankvinnornabetyder dock intedes, att var -

pluralismen,Bredden ochfrågor,allaitades eniga tvärtom.vara -
huvudorsak tillförmodligendiskuterade jämt, enatt varman

framgångar.skolans

enigheten...Myten om

histo-ocksåstyrkskvinnorörelsenPluralismen inom nyareavnu
systerskapetskvinnor.boken Omforskning.risk KvinnorI mot
kvinnorörelsenshistoriker nedslagsvenska iradsvårigheter gör en

aldrigegentligen varitkvinnorörelsenhistoria. visarHär attman
djupt oenig,flera. Ofta har Varitenhetlig rörelse, ävenutan manen

olika allthar tyckt iidel harmoni. Kvinnorandatsbilden utåtnär
ekonomisk själv-fredsfrågan till kravetabortfrågan ochfrån

feminister djupt oenigafrån dagständighet I är t.eX. ommannen.
samhälletbetydelse eller värdetpornografins könspolitiska attav

till bokenförordethushållstjänster. Isubventionerar privata
skriver redaktörerna:

avhandlingkommande14 Lindbergshämtad frånUppgiften Beritär
Med-Kvinnligarektorn förstudie kringochVakna våga EnKvinnor

Pedagogiskafram vid institutionenFogelstad.borgarskolan vid Läggs
höstenLunds Universitet, 1999.

red,Wikander Kvinnor15 Sommerstad, UllaChristina Florin, Lena mot
Norstedtsvårigheter,systerskapetskvinnor. 1999.Om
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verkligheten...i enigheten långai stycken fasad, önske-var en en
dröm, kanske kom därförprojicering till kvinnoren attsom
utifrån behandlades och uppfattades enhetligsett som en grupp.

...och förmågan att enas

det helaMen inte sanningen. denna oenighet harFörär såtrots
kvinnor med olika politiska åsikter haft förmågaimponerandeen

då de demokratiskasig rättigheterna för kvinnoratt ena gruppsom
spel, ellerstått pa° dåfler kvinnors offentligheten haft värdeiröster ett

i sig.
Vid första världskrigets utbrott stod kvinnorna i Europa

Östbergtröskeln till Historikern Kjell beskriver irätten rösta.att
Kvinnor kvinnor hur försvarsvänliga och radikalpacifistiskamot
kvinnor gjorde sak och mobiliserade kvinnornasgemensam ett
uppbåd" krigsåret Fredsfrågan skulle splittrainte kvinnor-1914.

behövde hålla ihop för igenom det allt överordnadena som att
kravet rösträtt.

Bilden kvinnorörelsen demokratiserande kraft blirav som
detta oerhört komplex. väljerKvinnor olika förstrategiersätt att
flytta fram demokratiskasina Tidvis väljerpositioner. attman
artikulera skildavitt idéer precis Under andramän. perio-som
der, särskilt krislägen,i väljer ideologiskaöverattman samman

för öka politiska inflytandesittgränser att som grupp.
Vilken strategi använder tyckssig bero mindre denman av

ideologiska enigheten den harinternt aldrig särskiltvarit stor,
det motstånd kvinnor tycker frånsig mötautan mer som

omkringliggande politiska strukturer.

16 bra och konkretEn bild enskilda politiska och rösträttsfråganpartierav
får Riksdagensi jubileumsskrift, Ratt utgiven1991-1994,röstaattman av

riksdagSveriges Red., Barbro Björkhem m.fl.1994.
17 tydligt exempelEtt krisläge hittar börjani 1990-talet. Nätverketav
Stödtrumporna kom till efter valet då andelen kvinnor riksdagen,i1991
för första sedangången sjönk från till1928, 38 Se Petra34 procent.
Ulmanen, veket kvinnorna ochs hur högern stal feminismen, Atlasmot
1998.
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maktgenomsyradesdemokratin inteOch Om mänsavvet:vem
detträngdeskvinnoroch inte gångkvinnor, gångöver ut urom

upphöra.skullekanske särorganiseringenpolitiska såsystemet,

1960-1980Undantagsperioden

väl ändå dekanskeoch 70-talen, Dånågon.Men 1960- säger var
starka den sympati-enade ochbådesvenska kvinnorna Ja, som

det. Ochbrukar hävdatidens allmännamed den vänstervågserar
"kvinno-den tidenskringrådde bred uppslutningytligt sett en

fri abort, kampsmärtfri förlossning,för alla,frågor barnomsorg-
kvinnolönerdiskriminerandekvinnomisshandel, Menosv.mot

studieharDrude Dahlerup visat i sinforskarenden danska avsom
gickde kvinnor irödstrumperörelsen,danska såden somvar

Rörel-färgstarka.få,förhållandevisdemontrationer änöppna om
från bl.a.starkt stödgrundgenomslagfick ettstortett avsen

samhällsekonomiskaoch den allmännahade tidsandanmedia. Man
ryggen.utvecklingen i

Underparallellt.utvecklingendanska och svenskadenHär går
svenskasväller den70-taletoch bra bit1960-talet inhela en

arbetskraft, finnskvinnornaArbetsgivarna letarekonomin. somny
dekvinnorna iför kunna slussa inochoutnyttjad resurs" atten

samhälletuppenbartblir det alltindustrisektornlågbetalda attmer
basbredform barnomsorgför attsörja någonmåste mänav

aktuellt.tidenvid den här intedelska äröver ansvaretta en av
efter,undersläpar visserligen årDaghemsutbyggnaden många men

Frigörelsehungrigaindustriella expansionensföljer ändå den spår.i
särskiltmed andra ord intevill lönearbetakvinnor möts ettavsom

motstånd.stort
socialdemokratenliktpolitiker NancykvinnligaDe som,

fortsattmedför kvinnorna,framtidvilleEriksson, se en annan

udvi/elirzg,g RødstrumpebevegelsensdanskeRødstrumpeme. DenSe
bandGyldendahl Upp-gennemslagnytøen/ening 2 1998.1970-1985.og

tidskriftenföreläsningfrån irefereradegifterna minnetär avarr.enur
StockholmSödra Teatern 1999.Bang, 7 mars
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framstårhemarbetet,och uppvärderingsambeskattning somaven
kvinnokravförlorare.politiska Konservativaperiodens stora

obetaldadetskattesystembehållarätten ettatt gynnarsom
familje-rollkvinnoarbetet hemmet ochi ensammannens som

gehör.försörjare fick svagt
kvinnorfanns det alltsåofta hävdarvad mångaTvärt emot man

hörsLiknande iutvecklingen.kritiskt tongångarsåg ävensom
detinföra vårdnadsbidrag,ska uppvärdera hemarbetet,dag, göra

inkomst,familjer levaför svenska återigenmöjligt att osv.en
främ-käntpolitiserade kvinnor sigmindre somGrupper av

kvinnorörelsesocialistiskaför och 70-taletsmande 1960- öppet
hälft 90-talet,andra och börjankom under 1980-taletsatt, av

grundutifrån delvismobilisera skaror än t.ex.stora en annan
kanskeoch känd Kvinnor DenKan.Grupp Störst ärmest

förebilder,blev positivavisastrategin attattgemensamma nu
faktisktdet kvinnoruppmärksamma och uppvärdera gör.

påtryckningsarbete in-pragmatiskt inriktataktivt ochEtt mer
ochochnäringsliv, kommunför fler kvinnorleddes iin statatt

Medsamhället.från alla delarmed kvinnorrörelsen drog sig av
kvoteringmetoder ochsponsring änmentorprogram snararesom

för jämställdhetföretag arbetaochville organisationer attman
jämställdhetskonferenserochfrivillig fick kvinnomässorViväg.

skulle detnäringslivstillvänd anda. intemoderat,i Numeren
kanbehöva råda tvekan.längre Kvinnornågon

19 diskussionenförefallerbarn medlitetNär ett ommor,ser en ungman
från varandra ochslitaslämpligast för och barn,vilket är attsom mor

tid föroch hatillsammansdagligen ellerhetsas miljöombyten att varaav
förstaoch barn under devarandra, onödig.helt Kraven att mor
villmodernmöjligheterlevnadsåren skall ekonomiska stannaatt om-

ställasförvärvsarbetegrundhemma slippa skiljas måsteav mammans-
för standard"uttryckkjolen ocksåhållasamhället. iAtt ärmamma

hemmafru, debattinläggdebattskriftErikssons BaraUr Nancy ett omen
familjen,kvinnan i Forum 1964.

En ska skrivassamtida kvinnohistoriarörelse ofta förbises närstor som
fantastiskakvinno-Boken denfenomenet Kvinnor SeKan.är t.ex. om

StiftelsenBarbro Hellberg, KvinnorGöteborg red.maji 3-6 1984,massan
Kan 1985.
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3. Kvinnorna och det civila samhället

behöver det civila samhället, frågarVem PhillipsAnnestatsvetaren
deni amerikanska tidskriften Dissent. feminismen alla fall,Inte i

kan tycka, eftersom den sällan distinktionen mellan civil-görman
samhälle och mellan och offentligt.privatstat, utan snarare

debatten detAtt civila samhället hela tiden förts med full-om
komligt könsblinda, maskulina förtecken har dengjort ännu

till försvårare sig genusteoretiker och feminister. självJag äratt ta
dessa skeptiker.en av

Civilsamhället har alldeles för ofta definierats synbarutan
kvinnlig Redan Hegel kvinnan fullföljdeansåg sittnärvaro. att
öde familjen,inom medan levde livsitt ochinommannen staten
civilsamhället. civila" har ställts"Det andra, naturliga ellermot mer
familjebundna samhällsaktiviteter, eller har delarså vårtstora av
agerande civilsfäreni osynliggjorts helt och hållet. har velatFå
undersöka vilken medborgerlig gemenskap alstras bytaattsom av
bajsblöjor...

Debatten det civila samhället brukar också kritiserasom av
feminister för leda till samhällsordning där kvinnor återigenatt en
förutsätts för växande ideell sektor dit barnomsorgta ansvar en
och ideellt omsorgsarbete hör. liberal det civilaEnannat syn
samhället uppdelning samhället i ochprivatcementerar en av
offentligt. Hemarbetet tillhör det och hamnarprivata detsig ivare
civila samhällets eller försorg, Pateman.Carolstatens t.ex.menar

konservativ tolkning civilsfären,En uppdelningav men en av
samhället i världen med plats för politikstora och "lilla värl-
den" med plats för mellanmänskliga relationer, såvarma som

Zetterberg formuleradeHans L det, hargång lätt inseddaen av
skäl också från feministisktavvisats och håll. härannat Det är en
illa dold, patriarkal samhällsvision bättre historisktmotsom
vetande bygger övertygelsen mellanmänskliga relationeratt

familjeninom politiskainte eller makt. Kanär genomsyras av man

21 Phillips, W190needs civilAnne feministsociety A perspective,
Dissent/Winter 1999.
22 bl.a. CarolSe ThePateman, Disorder Women: Democracy, Feminism
and Political Theory, Stanford Univ. Press 1989.
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förutsättskluradetgenushistoria intesin svårtär utatt vem som
och ikravlösaför den opolitiska, värmen omsorgengarantenvara

församhällets skyddförsvagateller hurden lilla världen, utsatta
politiken ochskulle blikvinnorfamiljen barn,inom omgrupper

den lilla världen".samhället drog sig ur

Ett annat grepp

ideelladedelvisPhillips HonAnne attett annattar grepp. menar
bordecivila samhället in-bär detorganisationer varauppsom

tillfeministiska projektetfeministisk aspekt. Det ärtressanta ur
projekt har lättareoch sådanaPhillips,pluralistiskt, enligtsin natur

inomfriare ideella organisationerhördasig inom ängöra enatt
hierarkiskmonolitisk stat.

dethistoria blirkvinnorörelsensden svenskatillbaka iSer
föroch kämpaofta valt siguppenbart kvinnor organiseraattatt
vadcivilsfären uniksvenskacivilsfären, denrättigheter isina är

mark-Ibland har legatdeltagande.gäller kvinnors närmareman
ibland harmed handelsmässornaden t.ex.,Kvinnor sinaKan man
tvåkönademedborgarideal 1960-taletsliberaltknutit till ettan
NycandersBaudes ochAnnikadiskussionsgrupper Svantesom
oberoendeibland har sigm.fl. Grupp t.ex.,222 sett som enman

debattenSkepsisenkrafttydlig politisk Grupp 8. mot ommen
före-med dessdärför ihopsamhället hördet civila många avmer

från varandra.sfärernade olika Attträdares tendens dra isäratt
familj,bekostnad hem,civilsfärens betydelsebetona på Lex. statav

offentligoch sektor.
hurviktigtdet stället Visasynvinkel ikvinnopolitiskFrån är att

tidenoch individ hela inter-civilsamhälle, familjmarknad,stat,
balanserafortfarande hareftersom kvinnorOch att om-agerar.
agerande detoffentligtmedoch reproduktion ärettsorgsansvar

olikamellanförändrad balanshurviktigt hela tiden belysaatt en
ochindivider, medborgaresfärer påverkar kvinnor och män som

politiskaktörer nivå.
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konkretamig exempel:Låt ta tre

kvinna misshandlas före dettaFör make denären som av en
lilla världen" harmonisk fristadinte konkret,utanen ettsnarare
förslavande hot. individuella denHennes autonomi isom ny-
liberalt tänkande kränkas statliga hotasingreppanses av om
samhället drar skarp för möjligheterna vid dengränsen att agera

dörren.privata möjligheter förändraHennes sin ochsituation iatt
förlängningen kvinnomisshandeln utomordentligtärmotagera

familjen raderas fältsmå det demokratin och poli-utom ur som
tiken ska omfatta.

förälderensamståendeOm med barn ska kunna förverkligaen
utbildnings- eller yrkesdröm, eller politiskt,sig så ären engagera

hon/ han beroende god barnomsorg och skola. Vet-extremt av
skapen barnen får bra och pedagogiskt högkvalitativatt en omsorg
innebär trygghet stärker den enskilde både förälderen som som
och yrkesarbetande. denna möjlighet ska kunna barnFör att ges
och föräldrar alla samhällsklasser det nödvändigt barn-ärur att

likvärdig kvalitet landet och tillgänglig för alla.är överomsorgen av
Tillgången barnomsorg blir demokratifråga.en

samhället ochAtt in erbjuder medborgarnagår barnomsorg om
och gamla lyfta del för reproduktionenär sättett att ansvareten av
från kvinnors axlar. sådan omfördelning frånEn modernav ansvar
till får samtidigt delstaten barns livi sina ökatmän störreatt ta
individuellt följdtill statlig politik. deltagande iMänsansvar av

de barnen har minskat takt medsmå inte iomsorgen om att
kärnfamiljen försvagatsinstitution och samhälle-som omsorgen
ligats. Tvärtom. Offentliggörandet tidigare kvinnligt koppladeav

sysslor harprivata demgjort åtkomliga och synliga förbarainte
samhället också för enskilda Med barnen dagis blirmän.men

synlig. och dag hämtar föräldrari barnenmångaomsorgen mer
dag. och efterVi varandras mönster.tarvarannan ser
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Vårt förhållande till staten

och kvinnorörelsens förhållande till ochFeministers staten
hur för-debatten det civila samhället har också medgöraattom

hållandet enskilt land.kvinnopolitik demokrati i Anneut ettser-
Phillips amerikansk tillrelaterar till jagsituation,t.ex. enen

haftsvensk. Och eftersom den svenska demokratin historiskt ett
feminists förhållande tillemancipatoriskt drag kan svenskså en

laddat.upplevas mindrestatsapparaten som
patriarkal demokratisk struktur undergräver kvinnorsEn

möjligheter kombinera reproduktionen barn, sexualitet,att om-
normalt för-hemarbete med aktiviteterm.m.sorg, mansom

knippar med samhälleligt subjekt yrkesarbete,ett autonomt
konstnärligt förverkligande, medborgerligt politik,engagemang,

fungerarledarskap patriarkala samhällsbyggen manligosv.. I över-
underförståddordning allt politiskt arbete.isom en norm

fungerar svenska mindredetSverige inte DenI så. årstaten
patriarkal andra jämför kvinnors rättigheter globalt. Fort-än om
farande svenskamisshandlas, lönediskrimineras och trakasseras
kvinnor. kvinnoförtrycket undermineras samtidigt iMen mot-en

rörelse imjfirån institutioner. Kravsatt statsapparatens egna
insikter kvinnors underordning under ställsmänom numera
rättsväsendet, lagstiftande församlingar, intresseorganisationer etc.

infiltrerat ochFeministiska idéer har helt enkelt partipolitik rätts-
väsende. fått femokratiOch har ochpå ontgott som seren
till följsjämställdhetsmålenatt upp.

maktrelationernanationell finns dag starkPå nivå i atttroen
mellan könen förändras. här utvecklingenkan och bör Den- -

alla politiska förhålla till. Socialdemokraterpartier sig imåste
helleregenskap har dominerat den,regeringsbärande inteav men
tillbakamoderatkvinnor och kristdemokratiska kvinnor tänker "gå

till spisen.
raddag kanSamtidigt i reträttsägasstaten vara ensom

urholkas gäller det alltsåområden den svenska modellen inteså
jämställdhetsområdet. driver stället samhällsut-iHär man

myndighetsutövningvecklingen med hjälp lagstiftning ochav ny
m.fl..kvinnofridslagstiftningen, jämställdhetslag,den JämOnya
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tvekan den andelen kvinnor olika beslutandeDet iär utan stora
församlingar och kvinnorörelsen anledningeninom tillär attsom
jämställdhetsfrågorna lika lätt tidigare hamnar bak-inte isom

och glöms bort. ökade demokra-Kvinnors inärvarovattnet en
offentlighettisk för fördag kon-iär utsättsgaranten att systemet

troll inifrån utifrån.såväl som
ökade deltagande fastKvinnors har alltså betydelse, ett mer

komplext det vanligtvis beskrivs.sätt än

En jämförelse österut.

Östersjön lättare vad avsaknaden civilaKorsar institu-ser av
och demokratisk, emancipatoriskt inriktadtioner statsapparaten

får för förkonsekvenser möjligheten utveckla kvinno-att en
vänlig" samhällspolitik. Civilsfärens betydelse beror hur den
statliga nivån ut.ser

Ryssland de problemen det gällerI är största närt.ex. ett av
kvinnors deltagande samhällsdebatten avsaknadeni just starkav en
oberoende kvinnorörelse. fora förMedborgarna saknar att
artikulera politiska idéer. talar behovet "tredjeMan om av en
sektor.

ingick kvinnor den förtryckandeSovjetunionen kommu-iI
nistiska jämställdhetspolitiken doktrinär ochapparaten, var
parades med patriarkal samhällsordning. saknasHärextremten
följaktligen den känsla gemenskap mellan kvinnor ettav som
samarbete civilsfären och demokratisk samhällsordning kani en
skapa. här leder till brist solidaritet mellan kvinnorDet storen
och låg medvetenhet orsakerna bakom kvinnoförtrycketen om

existerarerkänner sådantom att ettman ens

23 kan misshandlad kvinna rysk rådet kläSå vittnar i sigteve atten som
och städa bättre för hålla maken humör. kvinnaEnatt gottsnyggare

blir slagen feldet något på.ärsom
framställs media till frihet förProstitutionen i kvinnorvägsom en unga

och den ökar dag lavinartat hela f.d.i deni Sovjetunionen. Myten om
lyckliga horan lever kvar.
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med bl.a. ryska, baltiska och vitryska kvinnor har jagI mötet
lärt kan arbeta demo-vikten strukturer där läramig sig attav man
kratiskt, beslut åsiktsskillnader, mötaatt ta trots attgemensamma
kontrahenter debatt, ekonomiskti öppen taatt gemensamten

för ideell förening eller daghem.bostadsområde, ettettansvar en
globalt dedemokratiutvecklingen inte minst iFör post-nya-

sovjetiska värdet kvinnoorganisering civil-kan inomstaterna av
sfären betonas.inte nog

Medborgaren kvinnaen-
saker slår Dels det idéer detTvå mig. svårtär övertaatt att om

fråncivila samhällets betydelse länder där grundeni varitstaten
patriarkal, demokratisk. Delsoch eller inte varitär att mytenens

återfinnsdet maskulina civilsamhället just SverigeIär myt.om en
gemenskaperkvinnor faktiskt dag de civila däri i merparten av rum

mellan familj medborgareoch begreppetTrotsuppstår. attstat ger
maskulina den engagerade medborgaren iassociationer så äross
oftadag kvinna.en

uppfattning och civilsfärrelationen mellanMin närär statatt -
det gäller jämställdhetspolitiken betydligt sammanvävdär änmer-

förRiksdag och känsliga kvinnopolitiskaregering ärtror.
skillnad från arbetar-kvinnorörelsen, tillopinioner. Att t.ex.

rörelsen, självständigt kapital och oberoende makt-inte äger ett
baser social-den samtidigt beroende statlig välvilja;gör av av en
demokrati kan ekonomiskt stöd,regeringsställningi t.ex. som ge
och andra maktbärande organisationer.av

förhindrar utvecklingen verkligt pluralistiskDetta mot en
kvinnopolitisk sammanblandningdebatt, samtidigt dennasom
historiskt svenska kvinnor ökad makthar detvarit övergettsom

liv.sina
mycket slak gällerhar alltså balansera lina.Vi Det attatt en

kunna behålla perspektiv med "både och".ett
näringslivet skulle stödjaandra samhällsaktörer,Att t.ex., en

vitaliserad jämställdhetsdebatt med ökat demokratiskt inflytande
för Erfarenheterna förskräcker.kvinnor mål troligt.inteärsom

antalnyliberala tankeverket Timbro sedanDet årt.ex. satsar ett
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kvinnopolitisk förtsdebatt under antifeministisk flagg ochen som
klar polemik arbetsgivarfientliga,i statliga myndighetermot som

perspektivet yrkeskvinnornasJämO. inteHär är utan snarare
arbetsgivarnas. marknadens talar under förmentsärintresseEtt
kvinnopolitisk flagg. stark statlig myndighet ställs likaEn mot en
resursstark tankesmedja med tydligt arbetsgivarintresse, samtidigt

kvinnor medborgare helt utanför debatten.stårsom som
LO-håll problematikenFrån Därär ströpen annan. man

till det breda nätverket Tjejligan mobiliseradesresurserna som
inför valet de lösliga arbetsformerna nätverketinom1994 när
började kännas besvärliga. Eftersom Tjejligan helt beroendevar av

stöd dog tusentals svenska arbetarkvinnors starkaLO:s engage-
loppetinom några år.mang av

Förmodligen växelspelet och dialogen mellan beslutsfattare,är
lagstiftare och skilda orsak till frågor-intresseorganisationer atten

kvinnors politiska rättigheter tidvis massivttrots ett mot-na om
stånd kommit högt den svenska politiska dagordningen.så upp

frågan börjar därjäm-inte situationMen är omnu en
ställdhetspolitikens starka koppling till könsneutralai övrigt

håller rubba balanseninstitutioner mellan starka oberoendeatt
kvinnopolitiska krav och samhällets maktbärande institutioner

väl inlobbade samhällstillvända kvinnoforskareorganisationer,Om
och jämställdhetssträvande politiker får jämställdhets-"patent
arbetet vadinte minst ekonomiska kan det iresurser värstaavser
fall leda till allt ideologiskt fördet svårttätare görett system som

kanske kontroversiella perspektiv och nytillkomna kvinno-nya
komma Varför det förin. lång tid debattensåatt tar t.ex.grupper

invandrar- och flyktingkvinnornas situation i Sverige attom
fart

Allt hänger ihop

försökt för här därförDet jag grunden Väldigtiärargumentera
enkelt. vill bredare och heterogent kvinnopolitisktJag ettse mer
samtal. samtal kännetecknas pluralism ochEtt görsom av som
bredden kvinnors medborgerligai Till deträttvisa.engagemang
behövs fora förtvärpolitiska debatt där kvinnor kan diskuteranya
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demo-huroch det behövs träning iframtidsvisioner sinsemellan
förebildmed FogelstaVarförkratiskt arbete till. integår som

deförutsätter ocksådemokratinvidareutvecklingEn attav
demed den utmaningpolitiska allvar itupartierna tar nyasom

föroch invandrargruppersociala rörelserna ställer. Kvinno- att
färdigredanassimileras iexempel kan bara inintetvånämna en

förändra själva teorinocksåstruktur. IDe måste vetsystemet.
lite.förändras väldigtalla det, praktikeni

fårcivilsfär kvinnlig särorganiseringDärför vital där ävenär en
experimentfält, ocksådemokratisktviktig.plats Somså sommen

Phillips:plantskola. här skriverSå Anne

ochmänskliga identiteten intedjupt denKönsskillnaden isitter är
väljakancitationstecken Vikannågot temporärt sätta runt.som

övertygelse; kaneller politiskareligiösaavslöjainte vår ävenatt
kanbakgrund;etniskadölja klassmässiga ochvår ossmen av

detpåverkareller kvinnor.dölja huruvida Detta sättär män
självaockså hurpåverkarvilket andra Det ser ossoss.ser

min övers.

framkraftfull demokrati kan baraEn växa ettstaten avomgesom
nagelhela tiden ilivaktigt civilt samhälle sitter ögatsom ensom

politik.former förtill Omväntmakten och impulser nyager
enskilda med-denlänk tillfungerar det civila samhället som en

skola, dagisföreningsliv,nätverkborgaren. Utan ett av grannar,
familjen skyddslös.individen Genomden inomstår utsattam.m.

reaktioneridéer ochidealsamhälletcivilsfären kanaliseras i
reform.politisksikt kan leda tillsamhällsproblemskilda som

jämställd, kan,dvs."demokratiskt styrd",familjenAtt är som
för individensbetyda alltexemplenvelat medjag visa ut-ovan,

betydligtjämställt harleverochveckling autonomi. Ett par som
medborgarskap, barnutveckla aktivtchanserstörre somatt ett

derasfår förebilder ökarföräldrarjämställdamedväxer somupp
våldOchsjälvständiga yrkesvalverkligtchanser göra motatt osv.

24 feministWho needs civil perspective,Phillips, society AAnne
Dissent/Winter 1999.
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kvinnor, och kränkningar barns rättigheter givetvis direktär ettav
hot den enskildes autonomi.rnot

såInte förlegat trorsom

feministiskagamlaDen idén sluta sig och delaattom samman er-
farenheter kallat medvetandehöjandeså dag förlegad.i Irättanses

efter jämställdhetsfrågorna den politiska dag-strävan att upp
ordningen kvinnorgår i traditionella politiska strukturer och man

ofta förbi diskussionergår hur och offentligtprivat samspelarom
med varandra enskildai liv eftersomvåra inte erfaren-minst privata
heter underordning och förtryck och jobbigaärav tunga att ta

skulle den gamla hederliga kvinnogruppenHär kunna fördjupa
perspektiven, djupet förståelsenöka för vad underordning av
kvinnor egentligen handlar och hurvisa enskilda kvinnorom,
har valt olika för brytastrategier den underordningen. Varföratt

demokratiarbeteinte skolorna där flickori och pojkar ocksåett
fick sig medborgerligti utifrån kön.sittträna engagemang

detMen så inte. Den generation dagiär växeryngre som upp
starkt politiskt pådrivande kvinnorörelse hittar kvinno-utan en
forumpolitiska där de kan artikulera politiska idéer,sina eller hitta

föruttryck hur underordningen och kvinnoförtrycket dagiegna
kvinnopolitiskt hotar förloratEtt den utsiktslösaiut.ser attarv

efter medborgare kön.strävan utanen
Huddinge den september3 1999

25 diskussionintressantFör detta. Se WendtMariaen statsvetarenav -debattartikelHöjers Demokratiutredningen: rädsla dag-Förom upp
ordningen, NyheterDagens juni19 1999.
Ett undantag antologin där kvinnor formulerarFittstim tankarär unga om
kvinnoförtrycket dag utifråni erfarenheter.privata det "kända,Att ärav
välformulerade kvinnor med ochDN i dennaExpressensom utryggen ger
fantastiskal bok del hur mediastyrt och "hypat" det kvinno-säger en om
politiska samtalet dagi Kvinnobilagor feministiskaoch tidskrifterär.
blomstrar, sexuell underordning, skönhetsfixering,engagemanget mot porr

och ändå kvinnor förhållandevis organiserade.är ärtopp,m.m. unga svagt
LindaSe SkuggeFittstim, m.fl. red, BokförlagetNorrman DN 1999.
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kvin-valt inriktahar medvetet migden här jagPS. I essän att
helt lämnatpojkarna haroch jagoch demokratin. Männennorna

hurökade kunskaperutanför. betyder dock inteDet mänsatt om
oviktigt,skulle Mendemokratiska tvärtom.ut varaengagemang ser

heltdet är text.en annan
forsknings-mansrörelsen intressantgryendeDen t.ex. ettvore

medbestämmandedemokratiska krav ifält. vilkadenHur ut,ser
får förbetydelse detoch vilkensfären ställs härden privata

jämställdheten sikt
ambiva-offentlighetenagerandekvinnors iOm storrymmer en

bärmanligför politiskt arbetelens sånormen är mannens
moder-jämförbar dubbelhetfamiljen och det privataintåg i en

förkravdröjandefortfarandeskapet fungerar omsorgnormsom
det lilla barnet.om

för demokratinoch konsekvensernahomosocialitet ärMannens
demokratikollapsen ifråga. Vad hadeintressant t.ex.en annan

Motala med könet göraatt
vitaliserad demokrati-säker tillalla fall säker:sak i EnEn vägär

kön.manlige medborgarentilldela dendebatt även ettattvore

Författarpresentation

tidskriften Frilans-förredaktörHultman Arena.Kristina är
för feministiskadenoch tidigare redaktörskribent. Startade var

tidskriften Bang.
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tillkanalernaAtt öppna
rörelsernya

BengtssonJesper

döendeenbart lerisfenomen,Rörelser tecken. De intear är ett sam-
omvandlingdjupgåendeteckenhälles ryc/eningar. påDesista ar aven
med profeternalikhetlogi/e ochkomplexa samballenasde Iprocesser.
form redanhållertillkännager vadjfömtsageWde. pa°De taattsom

klart.och innehålldess riktninginnan ar
NomaderMelucci,Alberto i nuet

föreningen"dåligt häri den"Vi hör lite

Ända harsedanförarbetarrörelsen sjuttonsedan blev aktiv årjag i
fallalla kunnaskullebefunnit hårddraget ikris.den sig i Lite man

Redanfolkrörelse.uppfattat självhävda det den sigsåäratt som
femton gammal, jagunder första aktiva jag årmitt år, när sattvar

nedåtgående med-denbrytermed där Hurmöten temat var
medåterkommithar sedan jämnalemstrenden" Sådana möten
får demellanrum, ibland med varierat Hurnågot terna: ungaett

medlemmarnafår de aktivaintresserade verksamheten Hurav
hakanske intehar tänktkvar Ibland jag är attatt svaretatt stanna

sådananågra möten.
svensktinför folkomröstningen EU-höstenPå 1994, ettom

för tid-och redaktörEU-förespråkaremedlemskap, jag somvar
partiföreningsocialdemokratisk itillTvärdrag inbjudenningen en

frånSSU-ombudsman nej-debatteraskulleHögdalen. Jag mot en
ordförande,föreningensöppnadeskampanjen. Mötet en ungav

politisk sekreterare iarbetade heltiddagarna somman som
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Stockholms stadshus. politiskt proffsEtt precis ochjag minsom
motdebattör.

femtontal samtligaEtt medlemmar föreningen, hadeipersoner,
hittat ned till den lite slitna och undangömda källarlokalen. Det var
inte illa. harså varit medJag färre del-många möten avsevärt

Problemet medelåldern hög.så Innantagare. snarast attvar var
begärde föreningens ordförandevice ordet och sade: "Nimötet
tala högt och tydligtmåste debatterar.ni hör nämligenVi litenär

dåligt den föreningen.häri
Och det. Vi verkligenså tala påfallande högttvungnavar attvar

för fram till publiken,nå bara ifrån iatt satt ettsom meterpar oss
för alldelesövrigt lokal. endaDet störde debattentysten som var

ljudet ljummet kaffe silades mellan tänderna dussintaliav som ett
tandproteser.

Kanalerna slammar igen

bästa fall kunde debattenI Högdalen hai pikantvarit berättelse,en
det hade förinte det faktumvarit den här politiskaom att sortens

har blivit regel undantag. de flestamöten Jagänsnarare tror att
under denågon gång varitåren partimöte15-20som senaste ett

känner ochigen sig, jag övertygad problemet inteär ärattom
specifikt socialdemokratiskt. ungefär likadantDet alla deiser ut
etablerade partierna. aktiva medlemsleden befolkasDe hög gradi

de blev medlemmar under folkrörelsernas storhetstid underav som
föreårtiondena och efter andra världskriget. Eller journalistensom

ElmbrantBjörn uttryckte saken bok däri sin Dom dom däruppe -
befolkadepartierna karriäristernatvå ochärattnere, av grupper:

dumskallarna från landet, fortfarande envisas med betraktasom att
partiorganisationen social identitet bar denDesom en som upp

folkrörelsesjälen.gamla
Och takti med tiden har de politiska och folk-partierna

rörelserna roll förmedlaresin politisk aktivitet ochtappat som av
politiska initiativ. de alltNu renodlade kampanj-utser mer som
maskiner huvudsakliga syfte val fjärdevinna år.ärvars att vart

1Elmbrant därBjörn, dom därDom Atlas, Stockholm 1997.uppe, nere,
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stöd-bliallt kommitroll harPartiorganisationernas attmer
kampanjerna inteden anlitas i annars.truppens, mensom

helaförsjälvabara förproblem partiernainteDetta är utanett
densvenska demokratin,dendemokratiskadet Isystemet. som

sekelskiftet, kom relationenkringfram under decenniernaväxte
unik roll. Social-spelafolkrörelseroch starkamellan partier att en
och bonde-arbetarrörelsen, liksomochdemokraterna centern

ifrån enda exemplen,tydligaste långtderörelsen, är mensom
erbjudaandningsorgan.fungerade demokratins Genom att ensom

ochmellan rörelsernafolket och eliterna,kanal mellannaturlig
medmänniskoroch organiserapartierna, gemensammaattgenom

demokratiskahållit detrörelserhar dessaochidentiteter intressen
det socialabetydande delförliv. harsamtalet vid ståttDe aven

förviktigtRobertbland andra såkapital Putnam ärmenarsom
livskraft.demokratins

Maktutred-tydligtspeglatsförändringSällan har denna så som
bland arbetarnaoch identitetvärderingarundersökningningens av

undersökningenförsta iKatrineholm.industrierna i Den
ochSegerstedtTsociologerna TorgnyKatrineholm gjordes av

ingick under-de iLundqvist redan MerpartenAgne 1948. somav
arbetarklassen, tjänstemännentillhöradåsökningen sigansåg även

be-klass hadederasdessutom justföretagen. De ansåg ettatt
betraktadeoch desamhällsutvecklingentydande inflytande över

delledningpolitiskaoch landetsbåde kommunledningen som en
själva.deungefärmed intressen somsammaav samma process,
bokenresultatpublicerade sedan isinaSegerstedt och Lundqvist

industrisambället.Människan i
undersök-maktutredningen1980-talet gjordePå sammaom

frågor till arbetarnaställde exaktning. De sammasamma
eftersedan tidenhade häntmycketfabriker. visade sigDet att
tillhörasadeliten sigdet barakriget. 80-taletPå somgruppenvar

tillhörde medelklassendearbetarklassen. Majoriteten ansåg attnu
därsamhället.mellanskikteller abstrakt i Dom var nuuppeett

självade tillfrågadetillfrågade tyckteoch de inteöverklassen att
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hade inflytande samhällsutvecklingennågot Slutsatsenöver är
enkel: kollektivGenom identitet, och rörelse bäraen atten upp
den med, kände arbetarna i Katrineholm de hade band tillatt ett
dem där det längre.Så inteäruppe.

betyder demokratin fungeradeDet inte mycketsåatt annor-
lunda förr. fannsTvärtom. säkert flerDet patriarker då, som
tyckte de bästjust visste och hade andra. Menrätt överatt att styra
det finns betydelsefull skillnad. folkrörelsernasGenom livinreen
kunde "de där känna de delnere vågrörelseatt var en av samma

framtiden de där fanns fungerandeDet kanaler.uppe".mot som
kollektiv styrkaFörutom individer utgjordeåtatt ge grupper av

rörelserna dessutom alternativ karriärväg för individer inteen som
fått chansen fram desig vanliga" utbildnings- eller deatt ta genom
sociala kontaktvågarna. MaktutredningenNär granskade de
svenska eliternas bakgrund sluteti 1980-talet det dennajustav var
förekomst alternativa karriärvägar skilde den svenska elitenav som
från andra länders

det här har kontaktenPå viset och den identite-gemensamma
mellan det demokratiska och det brukar kalla detten systemet man

civila samhället där människor kanaliserat sitt varitengagemang- -
och naturlig.tät, spontan

Problemet det demokratiska fortfarandeär åratt systemetnu
konstruerat, både formellt och den kulturi genomströmmarsom
demokratin, banden mellan de där och de därsom om uppe nere
fortfarande deTrots gamla rörelsernasätt.utser attsamma av-
stannat.

vad då alternativetMen Vilken kan betråda, lederär Väg som
till och samhällsdialog och vanmaktenöppnare gören ny attsom
minskar

den här hävdarI jag demokratiska kanaler ochtexten att nya -
de nödvändiga vill demokratin skall överlevaär måsteattom -

från de rörelser framutgå deti civila samhället, frånväxernya som
det föreningar,de ochorganisationer deinte minstengagemang,

Åberg2 red., Industrisambdlle omvandling,Rune, Maktutredningen,i
Carlssons, Stockholm 1990.
3Demokrati och makt i Sverige, SOU 1990:44, 400.s.
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nätverk under de decennierna de gamla rörelser-tagitsenastesom
plats. finns levande civilt samhälle ochnämligenDet ett ennas

rörelsekultur, den jagDessutomsätt. attutmen ser nya menar
fortfarande för livskraftigde gamla rörelserna kan spela rollen en

demokrati, fungera de rörel-brygga mellanattgenom som en nya
och det demokratiska inteMen sättsystemet.serna samma som

förr. blandhär med ellerinte sittDen gången tar avstampman
folket. uppfattas flestagamla rörelserna de allraDe somnumera av

del eliten. samtalet börja förstkanInnan måste över-en av man
brygga avgrund misstro.en av

Egenmakten och den lilla världen

civila Livsvärlden. lilla världen.samhället. Ideell sektor.Det Den
begrepp de politiska och samhällsvetenskap-Få i årenssenaste

harliga samtal omdiskuterade dessa. har väcktvarit så Desom
debatt, fått kritik omfamnats förkastatsoch ömsom ömsom av
både högern och det politiska fältet.ivänstern

högern debatten fart för sedan, samband medtio iFör årtog ny
framtid/fZetterbergs Idéer föromdiskuterade 71årHans rapport

förenklat kan Zetterbergs tankar rördeLite sig tvåsäga attman
denplan, och den lilla" världen. det samhälleti stora" I rörstora
främst arbets- eller varumarknader.marknadsaktörer,oss som
samhället ska fungera effektivt möjligt börFör såatt som

marknadens relationer och moral råda där. den lilla världen där-I
de relationerna med familjen, grannskapet och medi inäraemot,

fallde mänskliga relationerna eller bör allaivänner, styrs styras- -
och moral.av en annan varmare

vanligt högerns politiska logik utmynnadeSom i resonemanget
det olämpligt med offentlig sektor. sådan funge-i Enäratt storen

effekti-illa båda världarna, sadenämligen i Den tränger utrar man.
världen den lilla. Därförden och kväverviteten i ivärmenstora

bör också verksamheter exempelvis vården ochinom iomsorgen

4 Idéer för framtid, Moderata samlingspartiet,Zetterberg vårHans,
Stockholm 1990.
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högre grad läggas det lilla samhället, där människor kännerut
naturligt ochett ansvar engagemang.
Zetterbergs tankar fick måttligt kanske för1989,ett attgensvar

de publicerades kritiken det nyliberala 80-talet hade blivitinnan av
tydlig. det vilket hans tankarMen svårtäven är sättattom se
skulle ha slagit form praktisk politik det uppenbartigenom i ärav

fortsattde har spela roll högerns debatt. kristdemo-i Iatt att en
kratisk retorik spelar distinktionen mellan den och den lillastora
världen direkt avgörande roll, och för moderaternas del derasären

framtidsprogram /aoppfullaLand för uppenbart influeratsenaste av
tankar, begreppsapparaten delvisäven ärsamma om en annan.
denna högerns debatt det civila samhällets roll höriMen om

påfallande sällan talas det civila samhället skulle kunnaattman om
förspela roll den politiska kommunikationen samhället.inågon I

stället har människors reducerats till möjlig ut-engagemang en
förare verksamheter. sådant förhållningssätt kan förochi sigEttav

rimligt. Människor vill ofta med och påverka den socialavara vara
välfärden för själva och anhöriga, direkt akti-sig sina även genom

radikalt demokratiserandeoch projekt kan detvitet. iMen ett
aldrig huvudpoängen med det civila samhället.vara

högern kluven inställning till rörelser det civila.iDetta ger en
tycks bra ha, ochDe att mest argument mot staten,vara men som

definitivt bara länge de blir politiska.inte visar sigså Det senare
fackföreningarna,ambivalent hållning till det histo-inte minst i en

riskt tydligaste exemplet hur det civila samhället kan organisera
och kräva inflytande tillvaron.sig över

socialdemokratin, och hela fick dis-iviss månInom vänstern,
kussionen det civila samhället börjannäring iSSUnärom ny av
1990-talet drog debatt den kallade egenmakten.i gång såen om

Zetterbergs tankar fick svalt mottagande inomOm någotett
högern för detsammasedan kantio inteår sägaman om egen-
maktsbegreppet blev sprängstoff förinom de poli-Detvänstern.
tiska krafter främsta uppgiftlänge sinsett attsom som argumen-

för den offentliga sektorns och den starka fördelar.tera statens
för tidskriftenredaktör Tvärdrag hade inblickjag viss iSom en

den här debatten, och det fanns det tydliga huvud-jag tvåsersom
ville sidan stärka det medborgerliga inflytandetspår: SSU å ena
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detindivider ellervälfärden. Människor borde, iöver gruppersom
offentliga sektorn.till dencivila samhället, isägaatt ommer

hela driften, ibland institutions-Ibland överatt ta genomgenom
medför inflytande. ambitionenstyrelser eller andra former Men

den politiskaandra sidan också stärkaegenmaktsprojektet å attvar
ficksamhället. medborgarnakommunikationen i Om sägaattmer

detkonkreta välfärdsområden skulletill upprättas nyaom
för Politikerna skullekanaler politiska samtal. atttvungnavara

medborgarnaönskemål, ochlyssna till människors när attsermer
inflytandede krävademokratin fungerar område skulleett

också andra. tanken.Så var
samtidigtverksamheterna bli bättredet här skullevisetPå som

uppfattaslängreminskade. skullemänniskors vanmakt inteStaten
människorsabstrakt ouppnåeligt maktcentrumoch överettsom

stärkasamhället skulle själva verkethuvuden. och det civila iStaten
band.sina
här efterhand, både och andra inomi SSUSå när grupper

välegenmakt, kantycks ha släppt hela debattenvänstern om man
Ävenoffentliga debatten hamnadekonstatera fokus deni snett.att

utförare.debatt fastnade det civila samhällets rollivänsterns som
befann1990-taletdet kanske oundvikligt. början sigMen I avvar

utförsbacke. Arbetslös-sluttande ekonomiskbrantSverige i en
sek-den offentligarekordnivåer ochheten väg motvar nyaupp

kom egenmaktendränerades det lägetI etttorn somresurser.
skulle de skötasverksamheterna kunde räddas.brev Nuposten;

fultföreningar längreideella och kooperativ. inteDet attav var
entreprenad.fritidsgårdar, och äldreboendelägga daghem Iut

fallalla form entreprenad.vissen av
Sådant fick starkt medierna, intetal naturligtvis iett gensvar

socialdemokratiskaför frågan brännande deni internaminst att var
krävdehävdatdebatten, tidigare rättvisandär attattstora grupper

letar bekantsköttes offentlig Mediernaverksamheterna regi.i som
mellan dem.alltid efter sprickor inom partierna änmer

politiskaandra huvudspår detgjorde debattensDet att sam--
förändringradikal pådrivaresamhällettalet, det civila avsom -

kom skymundan.i
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förklaringarnaTroligen det förtill egenmaktenattvar en av
utomstående betraktare, och delmånga inomstående,en som

medvetet bortsåg från den politiska kommunikationens roll i
debatten, ideologiskt kom likna Zetterbergs projekt.Hansatt

Missnöjets karaktär

Debatterna det civila samhället har förtsdet här viset iutom
den politiska marginalen, både dess anhängare och dess mot-av
ståndare. det kommit till kritan har den praktiska politikenNär

införalltid ställts andra frågor och känts angelägnasvar som mer
för de gamla rörelserna, och oftast har de strikt ekonomiskvarit av
karaktär. detta beror det de etableradeJag inompå,tror att att
rörelserna och de politiska finnspartierna tendens blundaatten
inför vidden de problem demokratin inför. harstår Man ännuav

krafteninte tyngden och detinsett riktasi missnöje motsom nu
de demokratiska strukturerna. räcker längre medDet inte en
politik strikt fokuserar ekonomin. Folk förbannade ellerärsom

de alltid varför.uppgivna, inte kan preciseraäven om
finns folkligtill exempel allmän uppfattningDet politikeratten

löftesbrytarenotoriska bara tänker bästa. Ochsittär egetsom
den uppfattningen verkar ändra detsvår på,att trots att mestavara
pekar den felaktig.grundeni äratt

publicerade ElinVåren Naurin magisteruppsats i1999 stats-en
vetenskap med tydlighet visade de flesta politikerstor attsom

löften.håller hadesina granskat den socialdemokratiskaHon rege-
ringspolitiken mellan och framoch kommit tillåren 1994 1998 att
de helt eller delvis hade uppfyllt de löften de85 procent av gav
väljarna valrörelseni Endast vallöftena bröts1994. 6 procent av
helt och hållet. redovisade sina resultat artikelHon i DNen
debatt tillsammans med kollegan visadeEsaiasson. honPeter Där
dessutom ungefär densammasituationen länderiäratt som
England, Grekland, KanadaHolland, ochUSA

5 Elin, debatt,Esaiasson NaurinPeter, DN 27/6 1999.
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upplyftande, förvånande, för deResultaten smulaänvar om en
fortfarande dsen demokratins möjlig-representativatrorsom

heter.
fördetta tycks alltså praktiken spela rolli inteMen någon

människors uppfattning och politiker. Oberoende denpolitikav av
faktiska utvecklingen med det politiskamissnöjetväxer systemet.

Med lavinstyrka.
gjorde Sifo människorsårligaSommaren sin mätning1999 av

för samhälletförtroende olika makthavare här hadei Den gången
politikerna stöd vanligt. Hela de till-90sämre än procent av som
frågats de hade förtroende för poli-litet eller allsingetattuppgav

för-tikerna. Endast de hade ganska stort10 attprocent uppgav
troende och enda de tillfrågats hainte sigen uppgavav som

förtroende"mycket för den företrädare alltsåstort grupp som
kalla förtroendevalda.brukar

mycket för konstateradepolitiker"Det justvåra nu,är tungt
känslofylldHolmberg för hans del ovanligtSören istatsvetaren en

kommentar.

avhoppadeDen generationen

studerar de värderingar verkar detOm ännu sämreman yngres vara
ställt. Skolverket frågade landetsunder gymnasie-När 1998

demokratiungdomar och politik svarade hälften denästan attom
demokrati styrelseformen förden bästainte ansåg Sverige. Iäratt

undersökning värderingar, gjordes70-talisternasen annan av som
för framtidsstudier,Institutet knappt tredjedelav uppgav en av

deungdomarna frågor.7intresserade politiskaatt var av
bristande förtroendet medlemssiffrorna.Det visar sig iäven

siffror eller aktivaEnligt har andelen medlemmar iSCB:s ärsom
kraftigt under de decennierna.politiskt minskatpartiett senaste

därkraftigaste märks åldersgruppennedgången iDen år16-24

6Sifoslvárderingsstudie, 1999
7 bästa erfarenheter svenskar föddahosDen generationen, 1965-1974, 162,s.
Rabén StockholmPrisma, 1998.
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medlemmarendast da elleri aktiva utveck-Samma5 ärrocentp g
ling kan de politiska ungdomsförbunden. flesta haru u u cspåras Dei mer

halverat eriod.9medlemsantalsitt tioårs Settän över översett en p
har ungdomsförbund förloratCenterns uår20 83 procent av sina

medlemmar. moderata och socialdemokratiska ungdomsför-De
bunden har förlorat tid.respektive under54 62 procent samma
Och den nedåtgående trenden håller i sig, någotäven om av
förbunden har lyckats höja medlemstal under enstakasitt något år.

flestaUtvecklin har lån de allra doms-iått så t attgen g g gun
det tänkbart alternativ medo n u nåär ettinte att arti-g erru .PP ens g en pl

politisk val. . Det . .ärorganisation. ett inte existerar.som ens
finns skäl tala dagens avhoppadDet att om unga som en gene-

ration.

påAtt med allvarvara

förklaring till den demokratiska krisen skulle kunna deEn vara
ekonomiska felaktig:kris. Tanken säkert heltinte iårens ärsenaste

tider nedskärningar ökar det för-räckermisstron. inteMenav som
klaring, lika lite det förklara hela medmissnöjetgår att attsom
politikerna jämföralita bara den ekono-inte går på. Det äratt att
miska utvecklingen med den demokratiska inserså attman pro-
blemet komplext Under de har eko-så. åren30är än senastemer

samhället fleranomin i konjunkturcykler.igenomgått Från 1970-
krisårtalets till 80-talets kasinoekonomi, krisen börjanvia i 90-av

talet till den nuvarande högkonjunkturen, som nu ger mer pengar
offentligtill sektor och sakta säkert sjunkande arbetslös-en men

het. hela perioden har den välfärdenmateriella ökatSett över rent
markant. rikare det landSverigeDagens är avsevärt änresurser

tidigare generationer växtesom upp

8Svens/eungdomsstatistik, Ungdomsstyrelsen, Utredningsrapport50,s.
Stockholm 1997.
9Svens/eungdomsstatisti/e, Ungdomsstyrelsen, Utredningsrapport51,s.
Stockholm 1997.
1° bästa eøfaren/øeterhos svenskar föddaDen generationen, 1965-1974,

Rabén StockholmPrisma,163, 1998.s.
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Ändå materiella välfär-ökar Helt vid sidan denmissnöjet. av
dens utveckling. Oberoende befinner hög- eller låg-iossav om
konjunktur.

förklaring stället den bildrimlig till kanmissnöjet iEn mer vara
förden presenteradeRättviseutredningi LO någrasom gavs som

fackligtsedan. medverkade flera hundra studiegrupper medår Där
aktiva hela landet. de tydligaste resultaten,Ettöver presen-av som
terades delrapporten Alla höjdarna, huvudmotsättningen ii attvar

fördag mellan det kallade "de därSverige i rättvisegruppernastår
och här har makten bestämmavi Deuppe nere". att ut-som

andra.vecklingen finns folket Och blandsidan, denena
folket vanmakten och vreden.växer

studie-Rättviseutredningen visade också de deltog iatt som
inflytandet avgörande skillnad mellansåg justgrupperna som en

för dem bara jämlikhethögt och lågt samhället. ii Rättvisa intevar
utfall, lön eller materiella fördelar. också jämlik-Rättvisa varsom

inflytande.het ville makthavarnas bortvändai inteDe se ryggar.
ville tala till dem. ville skulle lyssna.De De någonatt

skulle formulera det det klassam-också kunnaMan attsom nya
hållet håller form konflikt mellan de bliratt ta som en som

förplanlagda och de har makten planera livet andra, tesatt ensom
formulerades Söderqvist redan för fjorton sedanThomas årsom av

skriften "Informationssamhällets överklass skiljeri inte1989: nya
mellan offentlig frågan relativtoch sektor detprivat är om en-
homogen privat-och-offentlig ochplanläggnings- organisations-

samhällsintelligentia.12intelligentia, priffentligen
plan. verkarMissnöjet verkar alltså ligga Detett annat

vilkahandla fattar beslut exakt beslutsättet än manmer om man
fattar. väldigt enkel reaktion:egentligenDet Närär man upp-en
lever vänder då vänder självsystemetatt en ryggen, man ryggen

därför engelske PaulKanske det denärsystemet. statsvetarensom
besluthävdat kan demokratiska iHirst inteManatt: stoppa

Alla höjdarna, delrapport från rättviseutredning, StockholmLO:s2
1995.
12 informationssam/øøillet och den klassen, SöderqvistVänstern,1989, nya
Thomas, Stockholm 1985.
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förväntaauktoritära strukturer och sigtoppen att ett
demokratiskt utfall. radikalt maktensigMan måste ta attan

"C13styra
denna skillnad mellan det gamla och detinteDen som ser nya

samhället, mellan de med ochmakt de heller deinteutan, ser van-
mäktigskapande förlängning kan leda tillsini attprocesser som

ifrån fallmänniskor vänder samhällssystemet ochsig i värsta-
ifrån demokratin samhällsmodell.som

franskaDet exemplet

bunsades revansch författarenbokavsnitt sin De BimI görett av
Clinell besök Val invandrartät och fattig stadsdeli Fourré,ett en
med höga, hyreshus mil från RosengårdParis.grå några Som ett
eller Hammarkullen ska dra svenska paralleller.någraom man
Arbetslösheten hög, liksom de sociala problemen. kvällarnaPåär
drar ungdomsgäng fram området, planlöst och tillstora genom

mål.utansynes
träffarVal Clinell Salima,BimFourré år.I Hon28ärsom

kommer ursprungligen från Algeriet och fyra gammalår närvar
familj flyttadehennes till Frankrike början 1960-talet.i Honav

Val hon All-trivs inte i Fourré, spåraär väg attsom anser ur.
deles Clinells besök har polisen drabbat medinnan Bim samman

ungdomar. polis har blivit överkörd och avlidit,Enstoren grupp
femtonårig pojke har dött under mystiska omständigheter ien en

har fåttpoliscell. Händelserna uppmärksamhet hela landet.istor
journalisterna, misshandlar dem ochsigInvånarna ger nu

slår sönder deras medierna speglar derasutrustning. De attanser
område felaktigt det alldeles fleraiFörst år.sätt. ärett tyst

dem. Sedan börjar bråken, och dreviIngen ett gemensamtser
förkastar journalister till Val berätta Våldet.sig Fourréut att om

och sedan blir detLite action, igen.tyst
eftertiden, under decennierna kriget, kommunist-iFörr var

den dominerande kraften lokalsamhället Valpartiet i Fourré. Det
då del det röda bältet", antal arbetarförorterett runtvar en av

13 Paul, Pluralism, LondonHirst Statism UCL Press,From 1997.to
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Paris alla styrdes fransk politik.i KommunisternaVänsternsom av
hade då föreningar,rikt nätverk barngrupper,ett av sommar-
kolonier, pensionärsaktiviteter och kulturaktiviteter.

det längre.inteMen så är
Salima berättar för Clinell hur det sedan tidBim ringeren var

och kväll dörren familjstill hennes lägenhet. detMenvarannan
längre för det etableradeinte samhälletsnågraär representanter

utanförinstitutioner där dörren. kontakten sedanstår Den ärsom
länge bruten. frånstället det skäggiga ynglingar MuslimskaI är
brödraskapet, och ibland från Jehovas besök.Vittnen sinagörsom

politiskt brukade komma hem till dempartiBara Frontett -
Nationale. fascistiska franskalternativ politik.iLe Pens

har alltså henne uppmärksamhet. andra.Dessa visat Inga Inte
gaullisterna. socialisterna. kommunisterna. facket.Inte Inte Inte

ClinellBim har bott Frankrike Under den tideni i tio år.över
har hon hur "fronten" sakta säkert allt starkare.sigväxtsett men

ha obetydligtFrån varit extremistparti ingenatt ett togsom
allvar till bli nationell politisk rörelse. vissa opinionsmät-Iatt en

har fronten fåttningar mycket tredjedelså röstsympati-som en av
flera kommuner Sydfrankrike har den poli-I i erövraterna. man

tiska makten. läser Clinells bok förstår bättreBimNär man man
hur de kunde bli framgångsrika. förmögenhet ochTrots sinså

utsvävande leverne uppfattas delinteLe Pentrots ett som en av
eliten. förstår och lyssnarHan något Någonär annat. som
vanliga fransmän.

sin efter stöd har fronten byggtI organisationsträvan upp en
till faktisktsin struktur del de klassiskapåminnersom en om

folkrörelserna.svenska talar till och bland "vanligaDe sigrör
människor. samhällets botten. har brett nätverk lokal-På De ett av
föreningar, framför allt franska fattigarede städernas delar, ochi
ordnar bland soppkök de ställda alla fall de med-isämstannat
franskt formpraktiska arbete erbjuder desittGenomursprung. en
för kollektivaden identiteten destruktiv sådan. Deänom en som-

längst ned får mötesplats.är en
tycks alltså ha förstått mycket viktigt politiken;Le Pen inågot

den vill människors förtroende politiska val förstvinna iatt som
kampen det civila samhället. handlarvinnamåste Det attom om
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hegemonin, för tala med och sådan hege-vinna Gramsci,att en
aldrig börjansamhällsdebatten kan parlamenten.moni sin iöver ta

alltid från sammanslutningar ochorganisationer,Den utgår
kafferasterna,politiska samtal människors vardag,i i

kanske den föreninggrannskapet, med eller i ärvännerna, man
Enstaka val kan möjligen uteslutandeaktiv vinnas genom

medierna, och det tycks de etablerade politiska partiernasvara
kontakten med det civila samhället,huvudväg. denMen tapparsom

alltför ifrån vardagliga samtal, denden hamnar långt vårasom
också långsiktigt förtroende.itappar

förstå Och kankan utvecklingen och misstron.Så så se
möjligheterna.

Den sociala individualismen

finns finnslagbundet utvecklingen. ingetinget i DetDet som
håll Frankrike. Utvecklingenmåstesäger att somsamma

påverka, och med traditionellt mycketi Sverige,går våratt mera
folkrörelseförankrade det finnas goda möjlig-demokrati, borde
heter bättre.någotgöraatt

förutsättningarnaOch borde dessutomjust större ännu vara
har världens välutbildade befolkning,kanskenågonsin. Vi mest

samhället de flesta punkter och genomskinligt iöppnareär mer
jämfört förr, unik tillgång till samtalsvägar,dag med och har en

medierna, informationstekniken och deinte minst genom nya
kommunikationerna.

skall bära demo-vilka de medborgareMen är upp en nysom
modeller eller rörelser kankratisk dialog Vilka demokratiskanya

den folkrörelsedemokratin kangamla Hur stängaersätta ute
ochtotalitära rörelser de andrase

följande först tidigaredet skall diskutera alternativjag tvåI som
framförts den svenska debatten och teoretiskt skullei rentsom
kunna innebära demokratisk dialog mellan de däratt en ny uppe
och öppnades. första dessa alternativ byggerde där Detnere av
förhoppningen arbetarklassens återkomst. andraDet utgårom en
från amerikanskt inspirerad modell där medborgarrättenen mer
och det juridiska istårsystemet centrum.
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Sedan diskuterar begreppet social individualism,jag jagsom
den rimligaste värderingsmässiga förgrunden deärmenar nya

rörelser fram samhället, och därmedi kan bliväxersom nu som en
möjlighet för demokratisk dialog.en ny

Från Docklands till Folkets Park

underhållande och formuleradesin skarpt bok Arbetar/dagensI
återkomst driver Greider demo-Göran gårtes ut atten som
kratin kan och bör de förgamla kanalerna stärkaåterupprätta att
demokratin och minska människornas införvanmakt samhällsut-
vecklingen. opposition alla de kollektivadeI mot attsom menar
identiteterna har spelat roll han arbetarklassensinut attmenar

politiskt subjekt allra högsta gradi levande realitet. Hanärsom en
lutar blandsig sociologen Ahrne, hävdatGöranannat mot attsom
arbetarklassen i konstant under helavarit 1900-talet.stort sett
Visserligen det allt färre arbetar de "traditionellainomär som
industrigrenarna, andra sidan har det tillkommit yrkes-åmen

framför allt tjänstesektorn, ocksåinom borde räknasgrupper, som
till arbetarklassen. Både Greider och Ahrne vänder densig emot
enkla indelning arbetarklassen LO-med-måstesäger attsom vara
lemmar. ITCO-förbund till exempel kommunal-SKTFsom
tjänstemännen och handelstjänstemännenHTF finns det stora
medlemsgrupper med arbetsmarknadenintressensamma som
LO-medlemmarna.

Greider arbetarklassen har kännetecken: de ägeratt tremenar
kapital,inte har beslutanderätt användningeninte produk-över av

tionsmedlen och de har bestämmainte och kontrollerarätt överatt
andras arbetskraft. Utifrån denna kategorisering räknar han rent
matematiskt fram arbetarklassen består mellan och50 60att av

befolkningen ska exakt.57procent procentav om man vara
Även sifferexercissådan blir lätt parodisk kan det fak-om en

tiskt det här "räkna frammotiverat klassernaviset närattvara
talar arbetarklassen sociologiska deni Förman termer.om som

14Greider Arbetarklassens återkomst, /elass/eampen,globalise-Göran, Om
ocbñamstegstan/een, Albert förlag,ringen StockholmBonniers 1998.
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boendestandardinkomster, hälsa,ökade skillnadernastuderar de i
klassamhälletdet svenska idet uppenbarteller utbildning är att

formulerar saken:Greiderlevande. Ellerhögsta grad Göranär som
efter kollektivautbildar"Människor dör, blir sjuka, sig, semestrar

förtidspensionerad läkare likaoch förutsägbara En ärmönster.--
arbetarklassbakgrund."15EU-politiker medsällsynt Intesom en

klarar klassbegreppetinbitna nyliberaler sigde närutanmestens
ungefäruppenbartskillnader. Och det blirförklara dessade ska att

arbetarklassen,tillhörandeGreider pekarde Göran ut somgrupper
TCO-kollektivet, delaroch delarLO-merparten enavav

underordning och vanmakt.erfarenhet avgemensam
viktigt,fingret mycketdessutomGreider någotGöran sätter
och förkollektiv handlingall social förändring krävernämligen att

blandidentitet. ledersådan krävs kollektivuppbåda Detatt en
fortsättningenfackliga rörelsenslutsatsen den itill ävenannat att

människors vanmakt.spela för brytahar central roll att atten
arbetarklassens återkomstmedproblemet teoriMen ären om

upplevdamänniskors verkligthänsyn tillden inte taratt egna,
arbetar-skulledelar deidentiteter. Stora 57 utgöraprocent somav

deidentifiera detsjälva sig viset,klassen vill dagi inte på även om
Och helaåsikter livsvillkor.delar antal såvälobjektivt ett somav

politiskt begrepp hararbetarklassen varitmedpoängen attsom
för-uppfattats demkollektiva identiteten harden även av som

leda till politisk mobi-det skaklassen och sini iingåväntas att tur
industrialismenresurslösa. gickde teorilisering Marx ut attav

och fick demförde arbetarna sinaatt gemensammasesamman
själva klass.kunde de upptäckadet sigvisetintressen. På som

inflytandefått avgörandehade aldrigArbetarrörelsen såett
stället hade skrivitsden identifikationen uppi-1900-talet i utom

från.
kollek-fram arbetarklass.kan därför inte DenMan prata en ny

förlängning den kollektiva mobilise-och dessidentiteten,tiva i
och för bli gladareunderifrån. skulle i sigringen, Ingenmåste växa
förarbetarklass plötsligt sigjagän gemensamtreste attom en ny

samhällssystemet.ifrågasätta bristerna i

5 Ibid. 32.

156



JESPER BENGTSSON

det den alltsåMen inte.gör
detInte viset. kollektivapå identiteternaDe annorlunda iutser

dag, liksom vårt Maktutredningens analyssätt att engagera oss. av
Katrineholm talar tydligt språk den punkten.ett

Problemet det demokratiska inte tycks ha för-är att systemet
och mindrestått till densig verkligheten.än Deanpassat nya

gamla företrädare, partier och rörelser alltid ståttparternas vars
med fot deti civila samhället och det parlamentariskaien en

hänvisar fortfarande till den gamla rörelsensystemet, som vore
den levande realitet. Ofta med nostalgisktnågot blicken.ien vagt

hoppas fortfarandeDe de ska förstågenerationerna sittatt nya
bästa och i tusental från Docklands till Folkets Park,eget som

statsminister Göran uttrycktePersson saken våren 1996, när
han valtsjust till partiordförande för socialdemokraterna.

alla besvärjelserMen det alldeles uppenbart deärtrots att unga
inte till Folketsgår Park. Troligen finns de kvarintemassorna ens

Docklands. har dragitDe vidare.

Medborgarrätten alternativsom

Ett problem har framförts bland andra Larsannat svar samma av
Trägårdh. bidragsittI till Demokratiutredningen, brytaAtt van-
ma/eten, han för medborgarnas införvanmaktargumenterar att
samhällssystemen kan brytas de individuella rättigheterna ochom
det juridiska får framträdande roll.systemet en mer

hurVisaFör sådant skulle kunna fungera vänderatt ett system
han tillsig därUSA har mycket välutvecklad traditionman en mer
för de kalladeså negativa rättigheterna.värna drivaGenomatt att

domstolarnai har kulturella och etniska minoriteterprocesser
under de decennierna kunnat överbrygga århundradensenaste av
fördomar och traditioner, och punkter skaffatmånga sig samma
rättigheter majoritetskulturen. Domstolarna har densom genom
amerikanska rättighetstraditionen blivit händernai deett vapen

varitsom annars resurssvaga.

16Trägårdh Bemaletiga individerna,Lars, domstolarna,Om lagen och de
individuella rättigheterna i Sverige SOU 1998:103.
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rättsväsendetmöjligheten viaocksåTrägårdh attattmenar
fört dem iharpolitiskt. Detdessamobiliserathar sammangrupper
medborgarrätts-exempelhar tilldet visetgemenskaper. På svarta

hispanics"ochhomosexuellakvinnorörelsen, gruppergrupper,
arbete.kollektivtkraftenupptäckt isödernfrån

harmed USAIhar sittTrägårdhLars poäng resonemang.en
radonekligen Vunnitnormaltmånga segrarengrupperresurssvaga
demharsamhället.i Detfram deras positionerflyttat gett ensom

tidigarearbetenenklarehar blivitpolitiken. Detiröst att som
minskat diskrimineringen.harför dem.stängda Detvarit

deifråndet utgårmed helaProblemet är attattresonemanget
fortsättningenochutanför, istår ävengruppernaresurssvaga

Lagstiftningsvägenmajoritetssamhället.utanförkommer ståatt
har inne-sig.skäl organisera Dendemvisserligenhar attettgett

har kunnatidentiteterskiftande kollektivaradburit om-att en
harlagstiftningsvägenmobilisering.politiskvandlas till Men

etablerade strukturerna intedeblivit sistasamtidigt närutvägen
självakommunikationenpolitiskadendem,har släppt in när -

fungerat.harhävda Svartakunna inteskulledemokratin man -
förgay-kulturen,ochkvinnorörelsenmedborgarrättsgrupper, att

bortvändaelitensbaraexemplen, harde vanligastenämna sett
tillhänvisadededem har varithar lyssnatOch ingennärryggar.

krav.för driva sinaigenomdomstolarna att
modell.sådan Omtänkanaturligtvis sigkanSverigeI enman

ochhåller sig, misstronsamhällsklimatet inuvarandedet utan-om
utveckling.troligmedtill ochdå detminskar,förskapet inte är en

till.längekommer inte såMedborgarna väntaatt
lutarmisslyckande.mindre Omicke destodetMen ettvore

historiaochrättighetstradition vårvår av meregenmot egenoss
behöveroch lågt intehögtmellankanaler ettaccepteraöppna

byggautanförskap. måsteDetsådant att merenpermanentat
Varför skasamhällsdialog.fungerandeoch attaccepteraöppen

samhälletfrån civiladetisolerareliterna sig
förtänkarimligt sigalltsådet inteSamtidigt renässansär att en

ochfilmframgångens i reprisköragamla. intedet gårDet att
till.resultat gånghoppas ensamma
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denJag allvar vill förnya det demokratiskaattmenar som
samtalet och minska vanmakten söka demåste rörelserna,upp nya
och hitta alternativ till de gamla kanalerna.

De rörelserna inte bara individualismnya -
den svenska, liberaltI färgade debatten har huvudspåret varit att

förändringarna demokratini beror har blivit allt störreatt
individualister, den postmoderna människan villinte under-att
ordna fastasig kollektivanågra identiteter. finnsDet uppsjöen av

och undersökningar kartlagt detta fenomen ochrapporter som en
hel kader konsulter gjort tala det.av som attgrova pengar om

Enligt dessa leverteorier deni mobila tidsåldrar. Detmest av
barainte kapitalet och de företagenär allasprängt grän-stora som

De decenniernas utveckling har lika mycket känne-ser. senaste
tecknats tilltagande individualisering och gränslöshet deiav en av
sociala relationerna. ökade materiellaVårt välstånd, den högre ut-
bildningsnivån, de förbättrade kommunikationerna och den allt-

dominerande liberala människo- och världsbilden har frigjortmer
från de band under tidigare epoker hållit ioss som oss samman

olika gemenskaper. de främsta förespråkarnaEn för teorinav att
eftergenerationerna andra världskriget alltmer kommit präglasatt

Åkekalladeså post-materialistiska värderingar Andersson,Eärav
tidigare chef för för framtidsstudier.Institutet fleraI rapporter om
70-talisternas värderingar har han beskrivit hur faktorer som
internationalism, rörlighet och självorganisering allt högrei grad

de generationernas val livsbanor.styr unga av
planPå dessa teorier säkert; de speglar faktiskstämmerett en

förändring värderingar.våra Bevisningen övertygandesåärav att
det bara fånigt förneka den; överallt samhälleti kanattvore man

efterspåra oberoende. Vi mindre benägna giftasträvan ären att oss
och bilda familj. Antalet ensamstående ökar hela tiden. byterVi
arbete oftare. Samhället blir alltmer sekulariserat. flyttar oftareVi

Åke17Andersson Fürth Thomas, Holmberg 70-talister,Ingvar, Om
värderingar förr och iframtiden, och Kultur,Natur 1997.mt
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benägnamindreoch är engagemangetatt oss omengagera
alltför del jag.binda vårtriskerar stor avatt upp en

ThorleifkonstaterarVärderingsförándringar SverigeisinI essä
alltsak. fårMedborgarnaoch Kalle GeyerPettersson ensamma

inställninganti-auktoritärsamhällsmoral,tillåtande merenmer
oberoendetindividuelladetoch värderar större.

streckhelthållerindividerna intedeteorinMen autonomaom
invändningenfrämstadenochgranskning,för män-ärnärmareen
kollektiva identite-och deGemenskapernaniskors engagemang.

Skillnadenliv.rollavgörande ifortfarande våraspelar ärterna en
förr.de inte sättut somatt sammaser

exempel.ungdomsgruppernaTa som
Även de inteungdomarallamajoriteten ärattuppgeravom

de intresse-ändåpolitik,intresserade så ärattmerpartenuppgerav
välfärdsfrågor.eller Deexempel miljö-tillsamhällsfrågor,rade av

politik.diskuterar Deockså de gångallra flesta någonattuppger
namninsamlingar,delta ikan tänkaeller sigdeltagit i attsom

medtill ochökadevilda strejkerochdemonstrationerbojkotter,
tillfrånårtiondetpassiva 361980-talet det 21under påstått --

Ungdomsstatistik konstaterarprocent. SvensksinI rapport
ungdomaralladet endastUngdomsstyrelsen 2är procent avatt

passiva"politisktklassificeraskan somsom
för debetydelseharungdomsrörelseralternativaFlera storsom

underframgångar år,haftvärldsbild har ävensenarestoraungas
betydelselösademväljergamla rörelsernade tren-att somseom

rörelse,kollektivaenskilt viktigastekanske1990-taletsder. vege-
tusentalstid samlatkortharoch veganismen,tarianismen an-

starkare någonsin,Musikrörelsenhela Sverige.hängare änäröver

Vdrderingsförandringar Deni Sverige18 Thorleif,Kalle, PetterssonGeyer -
Samtaloch rättvisa, Brev-individualismenmodellen, rättvisan,svenska om

skolan 1993
19 StockholmGenerationsutredningen, 1994.

svenskar födda2° boserfarenheter 1965-1974,bästa generationen,Den
StockholmRabén Prisma, 1998.164,s.

UtredningsrapportUngdomsstyrelsen,21 nngdomsstatistik,Svensk 54,s.
Stockholm 1997.
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och vill lite kan hävda dettänja gränserna att storaman man
förintresset Age-rörelsen föruttryckNew är strävanett samma

efter gemenskap och tillvaro därmening ien ny en ny en man
tycker de rationella industrisamhällesrörelserna" har svikit.att

pekar det dagens aktivaSammantaget ärmesta att unga mer
och samhällsfrågorintresserade de under detänmer av var sena
1960-talets radikala den revolutionensår. Myten 1968storaom
tycks alltså lika felaktig den individua-passiva,mytenvara som om
listiska nutiden. klivet vuxenvärldenjustDe in i inteärtarsom en
del själva verket bryr de ochjag-jag-jag generation. sigIav en mer

sådant utanförligger dem själva.mer om som
Även bland medborgarna deti visar sigstort att engagemanget

finns kvar, det här andra former det gjordesigäven änatt tarmen
för decennier sedan. snabbast växande folkrörelseSverigesnågra
under 90-talet den byalagsrörelsen."kallade dag räknarså Iär man
med aktiva olika former sådana lokalai70 000 äratt personer av
byprojekt, syftardirekt till tillvaron bättre platser,göraattsom
ofta landsbygden, det etablerade samhället deti närmastesom
glömt bort. de särskilt kartlagdaEn intestora,annan av men nya
sociala rörelserna de och nätverk blandorganisationerär växersom
de invandrat till del det civila samhälletSverige,grupper som en av

haft påfallande hitta det etableradein isvårt vägarattsom
samhället.

föreningarexempel alla de för arbetslösaEtt ärannat som upp-
den ekonomiskai krisen början decenniet.stått spåren iav av

ofta starkt politiserade, partipolitiserade för-Dessa inteär änom
har helt oftaeningar vid sidan och motarbetatsuppståttsom av, av

den fackliga rörelsen.
kan de ofta för-nygamla" rörelserna,Man även nämna som en

bisedd kraft,politisk miljörörelsen. dag denansluterinte minst I
fler aktiva agenda och detnågonsin, i spåren 21än av nya, mer
lokalt anpassade engagemanget.

dag finns det alltså myriad rörelser, sökerI små,en nya som
demokratin ofta fastnari Drygtvägar vägen.men som

22 till exempel Boêthius kraften, idébo/eSe Monica, Ta påvara en om
arbetsliv för tid, Brevskolan 1997.en ny
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för-aktivahälften alla 90-talets minstinvånare i Sverige iär enav
föreningoch de medlemmar iening någon90 ärprocent attuppger

liknande.eller
välfärdsutvecklingeneffektenKanske detta den verkligaär av
kraft,hittaroch moderniseringen. Här en enorm sprungen ur

till det parla-det civila samhället, hittatinteännu vägarnasom
mentariska systemet.

utmärkt uppbåda solidari-verkar alltså detDet går attsom orn
konstaterardag, och förlängningeni sittiäventet av resonemang

Thorleif det finns mycketoch Kalle GeylerPetterssonäven att
politiskatyder denna solidaritet slår iigenom ävenattsom

frågor. exempel dagens medborgarestatistik till intevisarDeras att
ocksåvill öka löneskillnaderna samhället. de inte ii visarDet att

fattiga fårhögre grad tidigare skullegenerationerän attanse
fattigdom.för sammanhang har"skylla själva"sig sin I ett annat

journalisten den tidens värderingar intePeter Antman visat att nya
lösningarfrånheller betyder vänder bortatt gemensammaoss

flerfrån han till exempelartikel i TLM visar tvåI 1995 änatten
befolkningen vill ha ökad jämlikhet samhället.tredjedelar iav

för tilltro till den offent-förståelse jämlikheten, ochStörst störst
har de kvinnorna och deliga sektorn kanske ska tillägga, ungaman

socialgrupp alltså till delar demännen tre, stora grupperunga ur
skulleenligt de post-materialistiska teoriernagängse varasom

övertygande detindividualister. visarAntman sättstörst ett att
delen medelåldern med högre inkomstertill i ärmänstörsta är som

välfärdslösningarna.kritiska till de kollektiva Därgemensamma/
kan tala minskande solidaritet.någonstans man omom

Å individualism, andra sidanbilder alltså: sidan ökadTvå åena
lös-och fortsatt tilltro tillett stort engagemang en gemensamma

Är kombinationdetta det orimliginteningar. Hänger samman en
tänkbart, till och medvärderingar alls.Nej, inte Det ärav

23 UtredningsrapportSvensk ungdomsstatistik, Ungdomsstyrelsen,51,s.
Stockholm 1997.
24Ibid.
25 Ungdom och välfärdsstat- gamla skillnader ochAntman Peter, nya
klyftor, TLM 3A1995.
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troligt det väldfärdens form solida-hari spår uppståttatt en ny av
risk individualism. alltmer oberoende, värjerVi månar vårtom

för formeralla auktoriteter, låter inte signågon sättaoss av
samtidigt beredda både tid ochlägga ned energiär attoss, som

angelägenheter.gemensamma
Och den utvecklingen har de gamla rörelserna blivitmitt i små

havi civiltöar ett av engagemang.

Att öppna kanalerna

Enligt den allra enklaste idealmodellen skulle de gamla rörelserna
och klivetpartierna, lämnatgång återtorget, ta utsom en nu
den platsen för medborgarna. detMenöppna ärmöta tyvärratt

förinte enkelt. Misstroendet redan och längreså är vägen ärstort,
så.än
den hurvalrörelsen till EU-parlamentetI såg svårtsenaste

det kan för politiker vill väljare. Landetssinamötavara en som
dåligt besökta. verkligen stannadeDettorgmöten var var som

Ännuförtill lyssna färre fannkandidaterna. skälnågraatt att
fram till dem för Och det spelade rollinleda samtal. ingenatt ett

kandidaten hette Anders Wijkman, Tobisson eller Maj-Larsom
Theorin.Britt
framgångsrikt försök kanalerna kräverEtt öppnaatt ett mer

långsiktigt arbete.
Till börja med de gamla rörelserna för desigmåste öppnaatt
och dem kanal till makten. då ocksåMen måstenya, ge en man

förstå skillnaden finnsmellan och gammalt. detTyvärr gottnytt
försöktexempel hur de gamla rörelserna och partiernaom an-

till det för tillsig locka människomassorna sigåterattpassa nya
misslyckats. sedan träffade LO-ombuds-jagFör några årmen en

med full emfas hävdade lära sigLO måsteattman som ommer
han kallade för Madonnavärlden". till början litenågot Det var en

oklart vad han menade, månader langade hanettmen par senare
låda med aluminiumburkar mötesbordet. LO-med-Förupp en

lemmarnas hade han låtit trycka logotyp burkarnaLO:spengar
och sedan fyllt dem frånmed Cuba Cola Skruvs bryggerier. Han

mycket stolt och kallade för "profilering".tilltagsittvar
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förskäl, komma ungdomsrörelserna,Av närmareattsamma
flera rad rockfestivalerarrangerade central inivåLO år stora

Stockholm. mycket kost-i ArrangemangenNorra Bantorget var
omkull.gick sällan deinteJagnästan tror attruntsamma, men

ökade förtroendet för facket, knappast heller den fackligaoch
aktiviteten.

förståttProblemet de gamla rörelserna tycks ha deinteär att
och det frågakaraktär, stället har tolkati omnyas man nya som en

underhållning, fråga konkurrera med den kommer-attsom en om
folket.siella nöjesindustrin, för den fåråtervinna Baravägenatt

roligare skall det lösa tänker har alltsåsig, Manmöten nog man.
förstått det människor ha verkligt inflytande ochvillinte äratt

makt. den punkten har ändrat medsig. inte iPå inget Man går en
folkrörelse, fåroch mindre politiskt parti, inteännu ett om man

riktigt. grillkvällarmed Rockkonserter och kan säkert varavara
bra för medlemmarna. det huvudsaken.kan inte DeMen vara
gamla folkrörelserna fortsättningsvis bäst detmåste även vara

för.de bildades Facket bäst tillvarata sinagång måste atten vara
medlemmars förmedlabästintressen. Partierna måste attvara
politiska och information. antologin med-initiativ DetI unga
borgarskapet konstaterade kultursociologen TrondmanMats att
"för ha roligt behöver politik, politik, däremot,inteatt menman
skall rolig och levande politik. Och dit mednår intevara som man

kulturerpolitik levdaroliga med levande imöten utan en
avhandling Rörelser det moderna harsin intressantaI i göte-

försöktborgssociologen Håkan Thörn kartlägga vad skiljer desom
från fungerarrörelserna de gamla, de dag. boki Hans ärnya som
för förståutmärkt läsning den vill vad det deär görsom som nya

försociala rörelserna attraktiva så många.mer
har valt subjektivt dela skillnaderna mellan dagensJag att upp

etablerade rörelser och de punkter där punkt ocksåi varjenya sex
27pekar för demokratisk dialog.öppningmot en en ny

26 deTrondman, vadå visste DetMats, I När man,väntan var unga
medborgarskapet, Demokratiutredningen skrift SOU5unga nummer

1998:101.
27Thörn Håkan, Rörelser det moderna, Rabéni Prisma, 1996.
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rörelserna mindreDe auktoritetsbundna och plattare tillärnya
struktur desin gamla, och detta kanske den viktigast skill-än är

naden. lever denVi i anti-auktoritära alla tider. Alla hög-mest av
kvarter ska bombarderas. Under decennier har lärt demo-attoss
kratin inflytande.kräva har blivit starkareVirätten attger oss som
individer och allt mindre beroende hierarkier vilket alltså inteav

detsamma kollektiva har makt får därförDesystem.är som som
räkna med bli ifrågasatta: näringslivets ledare, organisations-att
företrädarna och politikerna. journalisterna, enligtInte ens som
den traditionella rollfördelningen ska vid sidan föreliternastå av

granska dem, slipper undan kritiken.att numera
Själv har erfarenheterjag 1960-taletsinga ochvänstervåg närav

jag gammal politisktmig valde jag avsevärtatt ettvar nog engagera
Ändåkonventionellt val, känner stark samhörig-SSU. jagmer en

het med det 60-talets livfulla politiska klimat. Och jagsena tror att
den känslan delas del min generation. Vänster-storav en av egen

plan förstadet tydliga tecknetvågen häntnågotett attvar
med värderingar och bildvåra samhällsstrukturen.vår Långtav
bortom alla bokstavskombinationer och ideologiska navelskådar-
strider fanns det kritik hierarkierna de gamlaimoten gemensam
folkrörelserna och deras hantera kanaler till maktensinasätt att
och folket. slump socialdemokratinDet ingen och inteattvar
högerpartierna det politiska spektrat kom föri iståatt centrum
kritiken.

Med erfarenheter villi också hävda denjagegna attryggen
högervåg sedan följde 70-tal hade grund,vänsternssom samma

den heltsig politiskt uttryck. 80-taletPåäven tog ett annatom var
det nyliberala krafter och allra tydligastorganisationer uttala-som
de kritik de gamla strukturerna, deras hierarkier och sättmot att

de Motståndet fick formgenerationerna. konkretstänga ute yngre
motståndeti löntagarfonderna. Ekonomin skullemot styras av

folket, eller marknaden den tidens tolkning,i inte någraav av
fackpampar och verklighetsfrånvända politiker. Det argumentvar

bet. tidens skolväskor pryddesDen SAF-emblem.som av
Och det slumpingen de radikala 60-tals-så mångaattvar ur

leden enkelt slöt under nyliberalismens fana vindenså närupp
blåste i riktning.en ny
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förtidrörelserna med längrede gamla måsteI attman vara en
fasta redanofta ganskaduglighet, enligt devisa sin normer som
ofta efter utbildningar ellerefter tid,finns etablerade där. Först en

allvar. rörelser-får med och påverkaliknande, De nyaman vara
uppgiftsorienterade. Medlemmarnadelsdels öppnare,är merna

vilkenmellan olika rörelser beroendeoch ochinsigrör ut upp-
mångfaldenför tillfället vill ocksågift de sig åt. Det görägna att

de gamla rörelsernarörelsernabland de utgårIär större. mannya
förlösaofta från alla problem inomgår attatt sammaramen

organisation.

oftarörelsernahar det politiska målet de gamlaiPå sättsamma
samhället sådantavlägsen framtid. jämlikalegat i Det är etten

förändradet tid sinexempel. har medvetenvaritMan attatt tarom
och medlemmar-Dagspolitiken har underordnats målenomvärld.

de har fått skrivainflytande har kanaliserats motio-attgenomnas
färdigt.ofta åratal behandlalägga förslag detoch tagit Iattsomner

förändrings-den praktisktde rörelserna ligger målet i inuet,nya
kortare avstånd mellanverkligheten. också detbara Det gör äratt

har blivithandling. punkt ochidé och visar "noma-Som två tre
för med den italienske sociologen Albertoder talai nuet, att

Melucci.

ofta åtskillnad mellan livsstilrörelserna hargamla gjortDe en
hållits borta från det politiska.och politik. har DeprivataDet nya

samhälletsådan åtskillnad. skapas detrörelserna ingen Därgör nya
ochförändring. skapas här ochlivetsdet på-i privata Det nunya

familjeformvilken väljer, vadverkas hur bor, manmanav man
affären drag hos deför och vidare.köper Dettai så nyavaror

ochtydligt till exempel kvinnorörelsenrörelserna märks i gay-
helt och hållet byggertalarörelsen. inteFör att om veganerna, som

mellan samhällelig aspektorganisationsidé sambandetsin en -
deföroch vad du själv livsmedel.matindustrin För mångaäter av-

blivitlivsstil har "renlevnad"dag valt vegetariskungdomar isom en
fråga samhällsförändringen.central ien

och politik.åtskillnad mellan vardagrörelserna ingenDe görnya
politiskoch 20-talenrörelserna fanns detde gamlaI 1910- en

fria diskussionen och det ideologiskavardagskultur där den sam-

166



JESPER BENGTSSON

talet spelade viktig roll, bland har beskrivitsnågoten annatsom av
AmbjörnssonRonny boken skötsammei arbetaren,Den hand-som

lar industristaden Holmsund, liksom Waltersson,Kentom av
doktorand historiai vid Linköpings hansuniversitet, i studier av
den rörelsen Västergötland.i de rörelserna leverIagrara nya
denna politiska vardagskultur vidare.

uttryckerMan sig i de rörelserna. inteDetsätt ärnya nya
bara det skrivna eller talade ordet spelar viktig roll. Teater,som en
musik, dans eller symbolhandlingar, exempelvis Greenpeacesom
aktioner, fyller funktion.samma

fråganDen återstående blir då hur det politiska kan skapasystemet
kontinuitet och effektivitet dessa sporadiska och diskontinuer-
liga mobiliseringar. kan dialog och deHur öppnaman en ge nya
sociala aktörerna möjlighet framträda och hördasiggöraatt utan

de förlorar speciellasin karaktär eller autonomiatt
Till börja med de gamlajag rörelserna måste öppnaatt tror att
försig inte omsluta de rörelserna. öppenhetKravenmen nya- -
flexibilitetoch detta till riskabelt projekt. banden blirOmgör ett

för kommer medlemmarna fly vidare till nätverk ochtäta att nya
etableradeDe rörelserna lära betrakta detmåste siggrupper. att

civila samhället, hur löst kanten deti kan verka, inteännya ettsom
smidigt skaffa fler medlemmar, jämbördigsätt att utan som en
samtalspartner, kan bidra med politisk livskraft och initiativ.som

Vidare dejag strukturer under decennier burittror att som upp
de gamla rörelsernas eliter dekonstrueras. finnsmåste Det i många
rörelser, inte arbetarrörelsen,minst känner inifrån,jag på-som en
fallande intolerans subkulturer eller avvikande åsikter. jagNärmot
gick förstamin kurs SSU-förbundet föri drygt tio sedan kundeår

läsa kursplaneni kursen skulle kon-man att argument motge
kurrerande politiska ideologier. exempel sådana nämndesSom
först liberalismen och konservatismen, vilket för-inte såvar
vånande, sedan nämndes ekologismen och feminismen.ävenmen

28Waltersson, bildningsideal och bildningsstráwznden,Kent, Agram stencil,
Linköpings universitet 1999.
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dag.fungeraetablerade rörelserna i Detdekansjälvgott inteSå
skötsamhetsidealauktoritetsbundnaochfoträta, styrt norm-som

bonderörelserna underochexempel arbetar-till 1900-bildningen i
mindre hier-de bliöverlevatiden. måstetalet, har Förgått attur

ochmedlemmarnas initiativocharkiska större utrymmege
organisationstankemed denfår slutpolitiska energi. Det somvara

utföraska dem.och bottenska initiativensäger taatt toppen
broschyr-medmedborgare sig inteaktiva nöjerDagens att vara

och påverka.medallvar och Devill bliutdelare. De tagna vara
aktivitet.vill resultat sinavse

exempeltilltänkadet sigstrukturerdagens svårtI är att en
facklig eller politisk position.högskatepunkare istreetsmart en

Ändå miljöengage-skatepunkare,kanskedet justär streetsmarta
gamlabehövs defeminister iflummigaochrade vegetarianer som

arbetarrörelsen.fler iskullerörelserna. Jag gärna se
samtal.för demokratiska Socio-behövs detVidare arenornya

för "publika representations-kallar detMelucciAlbertologen
konflikter och kravför deuttrycksfärer", där kan somman ge

studie-samhället. Massmedier, universitet,det civilautvecklas i
fungeraverksamheter kan iandraochförbund, seminarier typer av

kurser, seminarierredan vaknat.dessa hardel Iden rollen. En av
och politiskrörelserför socialaökarstudiecirklar intressetoch

kommunikation.
dessa aktörerden viktigastepekar detTyvärr attmesta av -
diskvalificerahållerfungeramedierna sitt sätt attattgenom-

spelet,det politiskafokuseraensidigtsjälva.sig såGenom att
själva tillhar deskandaler, gjort sigpersonfrågor ochkonflikter,

ochmellan folketavståndenproblemet,den del gör attsomav
delar deliksom derörelsernasocialaökar.eliterna De avnya -

rörel-fackligadelar denfortfarande lever, minstintegamla avsom
för demedierna, delsipåfallandehar svårt attutrymmeattsen -

för deStockholm, delsutanförgeografiskt placeradeofta ärär att
löp-sällanform nårvardagligbärare engagemang somavav en

sedlarna.

29 Daidalos,NomaderAlberto,Melucci, i 1992.Nnet, 85,s.
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det viktigasteMen allt ändå vågaär pröva vägar.attav nog nya
Redan dag finnsi det demokratiskauppsjö experiment överen av
hela landet värda följa Direktval, institutions-år attsom upp.
styrelser, ökad möjlighet skriva motioner och förslag till poli-att
tiska församlingar, rådslag, medborgarpaneler med ärmera exem-
pel sådana experiment, ibland kan Visa sig misslyckadesom men

också kan bidra till de igenslammade kanalerna. Denöppnasom att
försökerinte kan hellerinte lyckas.som

alltsåPoängen inte de gamla rörelserna alla punkter skaär att
bli blåkopia de stället deI jag gamla måsteen av nya. attmenar
hitta sin roll, och det kan aldrig detsamma kopi-egen vara attsom

den kommersiellasig världen eller de alternativa rörelser-era vare
Fastheten och trögheten det gamla hari kan intepoäng,na. en man

bilda eller folkrörelseparti för fråga.varjeett nytt storen ny ny
Någonstans åsikter ochmåste idéer till helhet.vävas samman en
Och den rollen kan dessa rörelser, dessa "nomader i intenuetnya
fylla. Hela med det detpoängen inteär ärengagemangetnya att
institutionaliserat, det behövs ändå fasta institutioner förmen att
demokratin ska fungera. betyder ocksåDet de gamla rörelsernaatt
för överskådlig tid kanske får finna sig i människor kanali-en att

sitt frågaDen många sigsätt. ägnarserar engagemang nya som
åt: fler medlemmarHur kanske felställd.värvar Däremotär

de gamlamåste rörelserna med nödvändighet överbrygga misstron
och kanalerna mellan det civila samhället och de politiskaöppna
strukturerna.

detta krävsFör arsenal åtgärder och inte minst experi-en av - -mentlusta.
Alternativen helt förskräckande. etableradeDe rörelsernaär är

misslyckas kommunikationeni folketmedväg och resultatetatt
demokratins syrebrist. deär gamla kanalernaMenen trots att

sedan tid slammat igen, och det publicerats uppsjöen trots att ett
utredningar, betänkanden och konkreta förslag vad börsom

har tydligainga derasgöras, i ställe. denOmvägar upprättatsnya
nuvarande utvecklingen får löpa vidare kommer distansen Öka ännu

och då dörren för Le Pen iöppnas Sverige.mer snart en
Ändå borde ha goda möjligheter.så harSverige traditionav

byggt demokratins grund folkligt förankrade rörelser, med sin
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and-demokratinsfungeratsamhället. harcivilabas det Dei som
identifikationer,ochbandhar skapatningsorgan. De gemensamma

blod-demokratinsihar gjutitkollektiv identitet. De syresortsen
förändrats,värderingar harmänniskorsOchomlopp. ävenäven om

och själv-förtroendetbådeharrörelsernaetableradede tappatom
ändåbestårförtroendet, så engagemanget.

krattad.Manegen är

Författarpresentation
förRedaktörbokförlaget Atlas.förläggareBengtssonJesper är

fokus.Media i
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Några förslag

Håkan A. Bengtsson, Jesper Bengtsson, Kristina Hultman
och Per Wirtén

Självförvaltning

Utreda vilka regelverk och lagar behöver för underlättaöver att själv-som ses
förvaltning i kommunal vård,verksamhet, exempelvis glesbygd bya-omsorg,
lagsrörelsen, boende miljonprogramsområdena.

Demokratitesta politiken
Demokratitesta politiska beslut för befrämja eftertankeatt och reflektioner och
för att undersöka besluten befrämjar medborgerligt deltagande och demo-om
kratiska strukturer i det civila samhället.

Dialog med rörelsernya
Partierna måste sig föröppna och etablera dialog med de sociala,en nya
demokratiska rörelserna.

Nya oberoende institutioner

Att inventera hur de demokratiska rörelserna, exempelvis kvinnorörelsen,nya
veganrörelsen och miljörörelsen, i dag arbetar och organiserade.är Verka för

dessa fåratt rörelser möjlighet att utveckla starka oberoende institutioner och
deatt ekonomiskt jämställssett med etablerade folkrörelser.

S ko I l lan s ro
Stärka skolans möjlighet förmedlaatt grundläggande praktiska kunskaper och
erfarenheter Måletdemokrati. för den svenska skolan allaatt med-om vuxna
borgare ska kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter och skyldigheter.
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Därför offentligaanordnar vi semi-
landet.narier irunt om

Till bjuder fors-seminarierna invi
kare och idédebattörer bidra medatt

kunskap och värderingar kringsin sina
frågorde tycker värdefullavi är att sam-

tala kring.
Varje dokumenterasseminarium i

form skrift.av en

o v s e.
Demokratiutredningensadressen tillär

Härwebbplats. finns möjlighet föraatt
fri debatt kring demokratin demo-en -

kratitorget för alla.är öppet
Ett antal krönikörer kommer att

kommentera demokratiproblem och
andra demokratidebatter.

Här Du informerakan också dig
och föra dialog kring utredningen.om

Direktiv fulltext, arbetsplan ochi
utredningens protokoll dokumentär

Demokratiutredningen kommer kan hämta hem.man
Härfortlöpande under arbetets informerar fortlöpan-gång ocksåviatt

publicera skriftserie med de aktuella skrifter och seminarier.essäer,en om
Mandebattartiklar, serninarieinlägg och kan dessutom del debatt-ta av

forskarantologier. inlägg vid beställaseminarier samt
Den omfattande demokratiforsk- utredningens skrifter.

Länkarbedrivs vid våra finns till andra delarning universitet nätetsom av
och högskolor ställs detta till för- demokratifrågorpå där dryftas olikavis på
fogande för alla intresseradeär Sätt.som av
demokratifrågor.

Information titlar, utgivnings-om
dag, finns utredningenspriser påm.m. Vi frågor och lämnarpågärnasvararwebbplats.

ytterligare information utredning-om
Adressarbete. telefonnummerochens

till utredningens kansli finns på nästa
En utredningens uppgifter sida.sti-är attav
mulera det offentliga samtalet.
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Demokratiutredningens
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AmnåRedaktör Erik

Demokratins räckvidd. frånDokumentation ett
SOUseminarium 1998:55

En affärgod i Motala. Journalisternas avslöjanden
och läsarnas etik SOU 1998:63

Att rösta med händerna. Om folkom-stormöten,
röstningar och direktdemokrati i Schweiz
SOU 1998:85

Gör barn till medborgare Om barn och
demokrati under 1900-talet SOU 1998:97

Det medborgarskapet. frånDokumentation ettunga
SOUseminarium 1998:101

Lekmannastyre i fråntid.experternas Dokumentation
seminarium SOU 1998:102ett

på nivåDemokrati europeisk SOU 1998:124

Läsarna och demokratin. brevEtt till det läsande
Sverige SOU 1998:134

Lokala Demokratiexperiment. Exempel och analyser
SOU 1998:155

På10. Marginalen. frånEn Socialtjänst-intervjubok
utredningen SOU 1998:161

11. Allas frihet. Demokratin marknaden. Tremöter
ronder sou 1998:164
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fråndemokratiprojekt12. EU Dokumentationett-
1998:145seminarium SOUett

och medborgarskap.13. Invandrarskap
från SOU 1999:8Dokumentation seminariumett

får Guds religionsfrihet14. Att slakta i Omett namn.
SOU 1999:9och demokrati

demokratisk statskonst15. Etik och
1999:13SOU

demokrati16. Elektronisk SOU 1999:12

provinsen.17. Den skyddade En essä om
demokratins

1999:22och värdighet SOUvärde

Lobbning18. SOU 1998:146

Demokratin i den offentliga sektorns19.
frånförändring. Dokumentation seminariumett

SOU 1999:40

Bemäktiga individerna. Om domstolarna, lagen och20.
SOU 1998:103rättigheterna i Sverigede individuella

avnationaliserasdemokratin21. Bör
SOU 1999:11

demokratin.Globaliseringen och Dokumentation22.
från 1999:56seminarium SOUett

demokratins problem23. juridikenLöser
1999:58SOU

demokrati24. Representativ SOU 1999:64

det bästa25. Demokratin och gemensamma
SOU 1999:74

Demokratiopinioner 1999:8026. SOU

Olydiga medborgare 1999:10127. SOU
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28. Demokratins förgörare SOU 1999:10

29. Civilsamhället Någrademokratinssom arena.
kritiska reflektioner SOU 1999:112















Demokratiutredningen analy-parlamentarisktDen sammansatta
ZOOOtaIet.förutsättningar införsvenska folkstyrelsensdenserar

föran-EU-medlemskapet.bl.a. globaliseringen,Det sker i ljuset av
förnyelsearbetetIT-tekniken,medielandskapet, dendringarna i nya

förändringar detfolkrörelsernas ochoffentlig förvaltning,inom
sekelskiftet ska utredningenValdeltagandet. Vidsjunkande presen

slutbetänkande.sammanvägd analys i etttera en
fördjupatillgäng bidravill redan under arbetets attUtredningen

demokratidebatten genom
landetoffentliga seminarier irunt om-

fria debattermedwww.dernokratitorget.govsewebbplatsen-
föra dialog kringochinformera sigoch möjligheter att om

Demokratiutredningen
ochseminarieinlaggdebattartiklar,skriftserie med essäer,- en

forskarantologier.
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