Hur främjar, förankrar och försvarar vi demokratin?

Peter Örn, Regeringens demokratikommitté.

Nyss hemkommen från en resa med en kamrat till Grönland, inför ett bokprojekt, inleder Peter med en
betraktelse om Grönlands historia, inuiternas förutsättningar samt ett ändrat klimat.
-Greta har rätt! Klimatet är vår generations, och alla kommande generationers största demokratiska
fråga. Varför provoceras vita äldre män av en ung människas frågor? Varför tar vi inte ansvar?
Väntar vi på despoten/den starke ledarens svar på hur vi ska agera?
Demokratin är överlägsen alla andra statsskick när det gäller moral, det är bara demokratin som är ettt
människovärdigt statsskick. Värdet hos varje individ är omätbart, folkbildningens framtid är att påvisa
det omätbara.
För att förklara vad han anser citerar Peter Tomas Tranströmers poem ”Romanska bågar”
https://www.lyrikline.org/en/poems/romanska-bagar-7605
”Du blir aldrig klar, och du blir aldrig färdig” säger Peter, tron på människan kan bara ges via
egenmakt och demokrati.”
Ingen despot tillåter fri forskning, så se upp för tecknen. Fri media, möjligheten till att avsätta sin
demokratiskt valda ledare är viktiga demokratiska förutsättningar. Makt är antingen egenmakt eller
makt över andra.
Peter resonerade om att demokratin inte mår bara överallt, tecknen på odemokratiska handlingar är
många.
Hur mår svensk demokrati då?
-Jättebra i huvudsak, därav firar vi nu 2021 100 år av demokrati.
Vad är det stora hotet här?
-Att vi varje dag, i varje generation, behöver erövra den, aldrig ta den för given. ”Värna demokratin
varje dag” är sloganen för högtidlighållandet.
För att värna demokratin behövs ett stärkt civilsamhälle, mer medlemsmöten, årsmöten, fler
voteringar, mindre av kampanjmaskiner inom den politiska rörelsen, anser Peter Örn.
Han avslutar med orden: ” Jag är inte optimist, men jag är hoppfull, vi är ju ändå här, vi har en stark
medvetenhet och kraft att formulera motbilden”
https://vardemokrati.se/kommitten/
Mer läsning finns här. Under hösten turnerar Regeringens demokratikommitté runt i landet med en
Demokratistuga.

