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Årets, och decenniets, första 

”Ordförande har ordet” väljer 

jag att ägna åt DEMOKRATI. 

”Ja må den leva! Demokratin uti 

hundrade år!” 

För drygt 100 år sedan 

beslutade riksdagen att införa 

allmän och lika rösträtt. Hur 

gick det till och vilken roll vill du 

spela i folkstyrets framtid? Det 

kan du läsa om och fundera 

kring i ”Demokratin står aldrig 

stilla”, ett material som 

riksdagen tagit fram i samband 

med jubileumsfirandet. https://

firademokratin.riksdagen.se/ 

Den senare frågan; ”vilken roll 

vill du spela i folkstyrets 

framtid” känns ytterst relevant 

för oss Socialdemokrater att ta 

ett omtag kring, diskutera om 

och inte minst göra verkstad.  

”Det bästa kännetecknet på ett 

demokratiskt samhälle är att 

det ständigt klagar på att det 

inte är tillräckligt demokratiskt” 

Zygmunt Bauman (1925-2017), 

polsk sociolog. 

Hur gör en enskild människa för 

att skydda demokratin? Vi har i 

Sverige vant oss vid att ta 

demokratin för given. Den 

utveckling vi sett de senaste 

åren visar att demokratin 

framstår både som sårbar och 

ifrågasatt. Antidemokratiska 

krafter tar och får allt större 

plats samtidigt som värderingar 

som splittrar oss människor tar 

allt mer mark. Känslor får 

mycket större roll än fakta i 

debatten. Allt fler unga kan 

tänka sig att sälja sin röst 

alternativt hellre se experter 

istället för regeringen vid 

makten. Intoleransen kryper 

nära inpå och vi är alla på 

något sätt personligt berörda.  

Denna utveckling gör att vi 

måste än mer samtala, med 

varandra och andra, om vad 

demokrati är. Definiera 

demokrati som något mer än 

bara rösträtt. Att det inte bara 

handlar om att majoriteten ska 

få rätt, utan också om att värna 

minoriteten. Skulle jag be var 

och en av oss att definiera 

demokrati är skulle jag nog få 

väldigt många olika 

beskrivningar och det är just 

det som är grejen, att 

demokratin är en ständigt 

pågående process, i ständig 

utveckling och förändring. När 

vi slutar definiera och samtala, 

det är då vi på riktigt hotar 

demokratin. 

”Diktaturer uppstår inte för att 

de som håller med är många 

utan för att vi som är emot 

håller tyst.” Bilbo Göransson, 

Kommunal  
 

Folkbildningen har ett särskilt 

syfte, att stärka och utveckla 

demokratin. Jag är övertygad 

om bildningens betydelse för 

sunda värderingar. Det viktiga 

är inte vart en står utan vart en 

är på väg. Så varför inte 

organisera mer 

demokratisamtal via våra egna 

folkbildningsorganisationer, 

Arbetarnas bildningsförbund 

ABF och Medlefors 

folkhögskola. Ett exempel på 

material att använda är 

Handbok för demokrater; 

https://studieforbunden.se/

vimasteprata/handbok-for-

demokrater/. Kontakta Magnus 

Nilsson på ABF och eller Linda 

Carstedt på Medlefors så 

hjälper de er att komma igång. 

Avslutningsvis väljer jag att 

dela med mig av en dikt som 

jag tycker är så på pricken vad 

vi behöver påminnas om ibland, 

nämligen människans kraft och 

enorma potential.  Dikten heter 

Romanska Bågar och är 

skriven av Tomas 

Tranströmmer. 

Inne i den väldiga romanska 

kyrkan trängdes turisterna i 

halvmörkret. 

Valv gapande bakom valv och 

ingen överblick. 

Några ljuslågor fladdrade. 

En ängel utan ansikte 

omfamnade mig och viskade 

genom hela kroppen: 

”Skäms inte för att du är 

människa, var stolt! Inne i dig 

öppnar sig valv bakom valv 

oändligt. Du blir aldrig färdig, 

och det är som det skall.” 

Jag var blind av tårar och 

föstes ut på den solsjudande 

piazzan tillsammans med Mr. 

och Mrs. Jones, Herr Tanaka 

och Signora Sabatini 

och inne i dem alla öppnade sig 

valv bakom valv oändligt.  

 

Annamaria Hedlund, ordförande 

Skellefteå Arbetarekommun 

Väl mött! 


