Handledningsmaterial

DEN SVENSKA
DEMOKRATINS
HISTORIA
En klassrumsföreställning
för gymnasiet
På turné genom Sverige
141128-150529

”Den svenska demokratin är som internet på
90-talet. Vi hade bara börjat förstå potentialen,
vi hade inte uppfunnit Facebook än, inte Ebay,
inte Tradera, inte Google. De flesta ägde ingen dator.”
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Hur du kan använda
handledningsmaterialet
Det här är inte ett material för att du som lärare ska få
hjälp att lära dina elever om demokratins historia och
alla fakta. Det här är ett material som ställer en massa
konstiga frågor som det kanske det inte finns några
enkla svar på och ibland kanske inga svar alls. Utgångspunkten är den föreställning ni just sett i ert klassrum
och som förhoppningsvis proppat in en massa funderingar och tankar i era huvuden som ni kanske vill prata
om och jobba vidare med.

Foto: Patrik Lundin

Materialet är skapat av Maria Trost, dramapedagog på
Uppsala stadsteater. Om ni utför några av övningarna
i materialet och vill dela med er av era resultat eller om
ni vill förmedla något kring själva föreställningen kan ni
maila det till info@trojascenkonst.se
De som har varit med och skapat
föreställningen är bl.a:
Troja Scenkonst: Hanna Borglund,
Lisa Färnström, Emma Örn.
Nina Jeppson, Andreas Johansson,
Ida Löfholm, Haroon Natan och
Bashkim Nezira.		

Handledningsmaterialet är indelat i uppgifter, diskussionsfrågor och övningar. Uppgifterna kan eleverna
arbeta med en och en medan övningarna är mer praktiska, mer fysiska och grupporienterade. Diskussionsfrågorna kan man använda som utgångspunkt till både
uppgifterna och övningarna. I slutet hittar du en del tips
på bra webbsidor och litteratur där du kan hitta mer
information och övningar om demokrati. I själva verket
kan du plocka och inspireras precis hur du vill med allt
i det här materialet. Använd allt eller bara en del!

Ur Nationalencyklopedin:
demokrati
–mokrati´a ’folkvälde’,
demokrati´ (grekiska do
av demo- och efterleden -krati´a ’-välde’,
– ’härska’) har den språkliga betyd
av krate´o
elsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta
skall innebära råder det delade meningar
om särskilt som demokratin, liksom de flesta
andra samhällsföreteelser, befinner sig
i ständig förändring.

Om du vill veta mer om Troja kan du gå in på vår hemsida trojascenkonst.se. Här kan du även se novellfilmen
Till svenska folket som berör frågor om demokrati och
människovärde i dagens Sverige.
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Hur fungerar egentligen
den svenska demokratin?
UPPGIFTER:

DISKUSSIONSFRÅGOR:

”Den svenska demokratin är som en chipspåse, chipsen
är goda men hälften är luft”

Vem räknas som folk i dagens Sverige?

Foto: Patrik Lundin

Vem har egentligen makt?
Beskriv den svenska demokratin genom en liknelse
(som den ovan men hitta på en egen som du tycker
stämmer för dig).

Har alla samma värde/rättigheter i Sverige?
Vem har ansvar i en demokrati?

Läs artikeln Bränna bilar lönar sig av America VeraZavala och/eller För många medborgare utan inflytande i politiken av Olle Wästeberg (finns sist i materialet).
Diskutera artikeln i mindre grupper, ta gärna hjälp av
diskussionsfrågorna.

Tycker du att Sverige är demokratiskt?
Hur tycker du att man borde styra Sverige för
att öka demokratin?

Skriv en egen artikel kring din syn på demokrati. Hur
kan en göra sin röst hörd? Kan vi förbättra demokratin?

Hur utövas demokrati i Sverige?
Kan du komma på en situation där du utövat demokrati?

Intervjua en Alien. Arbeta två och två, låtsas att en av
er är från en annan planet och den andra en från jorden.
Låt rymdvarelsen intervjua jordbon om hur styret fungerar på jorden och låt sedan jordbon intervjua rymd
varelsen. Den som spelar rymdvarelse får hitta på en
helt ny typ av styre.

Utövar vi demokrati dagligen?
Kan man träna demokrati?
Skulle vi kunna utöva demokrati bättre?
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Praktiska övningar
Följande övningar syftar till att öka förståelsen för och synliggöra hur vi utövar
demokratiska processer i vardagen. Samtliga övningar ställer en del krav på dig
som ledare, det kan ju uppkomma situationer i övningarna där någon kränker
någon annan vilket ju inte är själva syftet med övningen.
Sortera er efter hårlängd eller något annat
(vad spelar egentligen ingen roll)

Sortera er efter längd
Till den här övningen behövs inte heller något material.

Till den här övningen behöver du inget material.
Även i den här övningen kan man dela upp klassen i två
grupper. Då får den ena gruppen tyst titta på den andra
och sedan byter man. Syftet med övningen är att se hur
man styr över varandra utan ord.

Hur är vi som människor? Vilka av oss bestämmer
egentligen? Syftet med övningen är att synliggöra hur
vi samarbetar med varandra.
1. Be eleverna sortera sig på ett led utifrån hårlängd.
Den med kortast hår i ena
änden och den med längst hår i den andra. Du kan med
fördel dela in klassen i två grupper och låta den ena
gruppen först titta på den andra.

1. Låt gruppen placera sig på golvet.
2. Be dem sakta gå runt i rummet och säg stopp när
du vill att de ska stanna.
3. Be eleverna blunda.

2. När det sedan är den andra gruppens tur, låt dem
göra samma sak fast utan att
prata med varandra.

4. Be eleverna nu, utan att prata eller titta, ställa sig
i ordning efter längd. När de själva känner att de är
nöjda och klara ska de bara stå still men fortsätta
att blunda.

3. Diskutera sedan hur man kom överens i grupperna.
Börja med gruppen som fick prata. Hur gjorde man för
att komma överens? Uppstod någon konflikt? Vad var
skillnaderna av att använda ord och bara kroppspråk?
Vilka i gruppen bestämde mest? Varför var det så?
Måste man ha lätt för att prata eller vara fysiskt stark
för att få makt i en demokrati?

5. Be dem titta när alla står stilla och de verkar anse
sig klara.
6. Prata sedan i gruppen om hur de gick tillväga när
de beslutade för vem som skulle stå var. Låt gruppen
som tittade på få kommentera vad de såg. Vem/vilka
bestämde. Hur gjorde folk när ingen fick titta? Var det
lättare att delta i processen när alla blundade. Varför?
Hur betedde sig folk? Vilka olika typer kunde man se?
Vad skulle hända om alla styrde på likadant sätt?

Foto: Patrik Lundin

Byt nu så att andra gruppen får prova samma övning.
Ev. kan man byta så att de ska dela in sig efter tex.
hårlängd istället så de inte kunnat förbereda sig.
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Ett steg fram

3. Gå sedan vidare till att läsa upp påståendena på sida
94–95. Läs upp påståenden sakta, ett i taget. Ta en
paus mellan varje påstående för att ge deltagarna tid
att fundera, eventuellt flytta fram och se sig omkring
var de andra befinner sig. Ibland kan det underlätta
för gruppen att påståendet läses upp, till exempel:
”Jag har ett EU-pass”, och sedan förtydligas:
”Har du/din roll ett EU-pass, ska du alltså flytta framåt”.

Material finns i “Röst!” av RFSL Ungdom & Forum för
levande historia, 2011, s. 93-95
rfslungdom.se/material/bryt
Vilka möjligheter man har till jobb, bostad och utbildning varierar mycket beroende på exempelvis ens
hudfärg, kön och sexualitet, vilken klass man kommer
ifrån och vilken funktionsförmåga man har. Syftet med
den här övningen är att få syn på orättvisorna kring de
fördelar och nackdelar som personer och grupper kan
få av att följa respective bryta mot normer.

4. När alla påståenden har lästs upp gäller det att
stanna kvar på den plats man har hamnat. Be deltagarna
att stanna kvar eller ännu hellre sätta sig på golvet.
Om deltagarna har haft roller, be dem att berätta om
sina roller för varandra. Låt dem diskutera med den
som hamnat närmast om hur det kommer sig att de
hamnat just där.

Börja med att läsa igenom påståendena innan du gör
övningen. Välj ut de påståenden som du tycker passar
bäst för gruppen och ditt syfte med övningen.

Diskutera
Samla ihop gruppen och diskutera tillsammans:

Övningen kan göras i två versioner. I båda fallen behöver
ni tillgång till ett relativt stort och öppet rum. Antingen
kan deltagarna utgå från sig själva, eller så kan del
tagarna göra övningen genom att få kort med roller
som de sedan ska utgå ifrån.

Var något påstående oklart eller svårt att ta ställning
till? Varför?
Hur kändes det att ta ett steg framåt? Hur kändes det
att stanna kvar?

Att utgå ifrån sig själv
Om du väljer att göra denna version är det viktigt att
du och gruppen känner varandra ganska väl. Fördelen
med denna version är att deltagarna i högre grad kan
få syn på hur de själva påverkas och gynnas av olika
normer. Reflektera gärna själv i förväg kring hur gruppen fungerar: hur kommer övningen att tas emot?
Finns det motsättningar i gruppen som riskerar att
förstärkas? Om du känner dig osäker på något av detta
kan det vara bättre att göra versionen med lapparna.
Gör du den här versionen kan du gärna poängtera för
deltagarna att det är fritt fram att ljuga om man vill
det och att ingen kommer att kontrollera om de ljög.
Det kan skapa ytterligare trygghet i gruppen.

Vad händer när man hamnar långt bak eller långt fram?
Vad ser man?
Vad innebär det i en persons vardag att vara någon
som hamnar långt fram? Vilka fördelar får man? Hur
påverkar det samhället att vissa personer har fördelar
gentemot andra?
Hur kan man gå vidare när man har fått kunskap om de
fördelar och nackdelar man får i samhället? Vad kan
man göra för att motarbeta dessa orättvisor?
Om rollkorten
Om man har använt rollkorten är det viktigt att diskutera hur deltagarna har förhållit sig till dessa. I rollkorten
finns bara en liten del av varje persons identitet med.
Om det inte är utskrivet vad personen har för etnicitet,
sexuell läggning, funktionsförmåga eller kön, vad lägger
vi då själva in? Fråga deltagarna om hur de har tagit
ställning till påståendena. Dessa frågor är viktiga för att
deltagarna ska kunna få syn på sina egna normer och
föreställningar:

Att utgå ifrån rollkorten
Väljer du att göra versionen med rollkorten är det
viktigt att poängtera för deltagarna att de inte får visa
eller berätta om sina kort för varandra. Dela ut korten
och be alla att läsa tyst för sig själva vad som står
på deras kort. Du kan också läsa upp rollerna för del
tagarna en och en. Be alla att fundera en stund på
egen hand över sin roll: hur bor de? Med en eller flera
personer? Vad har deras roll för bakgrund? Vad gör
de på dagarna? På kvällarna? Vad drömmer de om?

Hur tog man ställning till påståendet när informationen
på kortet inte var tillräcklig?

1. Be gruppen att under tystnad placera sig på en linje
i rummet bredvid varandra. Berätta för deltagarna att
du kommer att läsa upp ett antal påståenden. Varje gång
ett påstående stämmer in på en själv eller ens roll skall
man flytta fram, annars skall man stanna kvar på
samma plats.

Vilket kön gav man sin roll? Vilken hudfärg?
Vilken sexuell läggning?
Vilken bakgrund? Låt deltagarna berätta vad som stod
på deras rollkort och vad de själva lade in.

2. Börja med att läsa upp några enklare påståenden
som gruppen ska ta ställning till för att låta alla prova
på hur det går till. Det kan till exempel vara påståenden
som ”Jag gillar vaniljglass”, ”Jag tycker om musik” eller
”Det bästa jag vet är slaskiga vinterdagar”.

Vad var det som fick en att ge sin roll de egenskaperna?
Låt deltagarna reflektera kring vad de tog för givet,
vad de lade in i rollen och varför de gjorde det.
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Att kämpa för demokrati är att
kämpa för makten över sitt liv
I föreställningen använder de sig av en del värderingsövningar. Här följer exempel
på några bra värderingsövningar som du kan använda för att starta samtal i klassen.
Heta stolen

Att kämpa för demokrati är att kämpa
för makten över sitt liv

Lista ett antal påståenden om demokrati t.ex.

Uppgift
Skriv ner din egen framtidsberättelse utifrån
diskussionsfrågorna nedan.

Den svenska demokratin skulle kunna bli bättre.
Rösträttsåldern borde sänkas
Det borde va fler folkomröstningar
Vi borde diskutera mer politik i skolan
Jag kan påverka politiska beslut
I Sverige är alla lika mycket värda
Att inte rösta är en politisk handling
Våld kan vara en okej politisk metod
Sverige är ett jämställt land
Sverige är ett jämlikt land

Hur vill du att ditt liv ska vara om 20 år? För dig själv/
för samhället/för världen?Hur tror du att ditt liv
kommer se ut om 20 år? För dig själv/för samhället/
för världen.
Hur troligt är det att det kommer att vara så?
Vad behöver förändras för att framtiden ska se ut så?
Vad kan samhället göra för att det ska bli så?
Vad kan du göra för att det ska bli så?

Sitt gärna i ring när ni gör övningen. Läs ett påstående i
taget som eleverna får ta ställning till. Om eleven håller
med om påståendet reser den sig och byter stol. Om
den inte håller med sitter den kvar. Det är viktigt att
det finns en stol extra så att det är möjligt att byta stol
även om det bara är en av eleverna som håller med.
Låt eleverna berätta varför de satt kvar/bytte stol. Det
är mycket viktigt att inte argumentera emot /värdera
varandras åsikter i den här övningen. Alla har rätt att
uttrycka sin åsikt. Om en elev inte vill motivera sitt val
bör detta respekteras.

Övning
Att rösta och delta i en demokrati handlar om framtiden.
Hur ser vi egentligen på framtiden? Låt eleverna fundera
över följande två frågor och skriva ner de på en lapp:
Jag oroar mig för…
Jag längtar efter…
Läs upp lapparna för varandra och prata 2-4 st om vad
ni skrivit på lapparna.

Termometer

DISKUSSIONSFRÅGOR

Tänk er rummet som en termometer. I ena änden är det
”Jag tycker att demokratin i Sverige är jättebra” och
i andra änden ”Jag tycker att demokratin i Sverige är
usel”. Nu får eleverna ställa sig på en skala däremellan
där de tycker att deras åsikt ligger. Låt sedan de eleverna som ligger närmast varandra prata ihop sig, låt dem
berätta för varandra hur de tänker. Låt sedan grupperna
berätta högt hur de resonerade.

Vad innebär det att ha makten över sitt liv?
Har du makt över ditt liv?
Vad är ett bra liv?
Är kampen om ett bättre liv över?
Pågår den kampen fortfarande i Sverige?
Pågår den kampen någonstans i världen?
Vad är ett rimligt liv?

Foto: Patrik Lundin

Har alla i Sverige ett rimligt liv?
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Bilda ett eget parti

Den svenska demokratins historia
är ett träningsläger

Sätt på någon skön låt. Be alla blunda och under låtens
gång fundera ut hur ett bra liv ser ut för dem. När de är
klara får alla skriva tre meningar som börjar med jag på
en lapp ungefär så här:

Demokrati är ett träningsläger. Eller? I den här övningen
kan ni i alla fall träna och se om ni kan påverka och
agera mot en förbättring. Göra skillnad för er själva
eller någon annan. Är ni beredda att kämpa?

Ett bra liv skulle vara:
Jag…
Jag…
Jag...
Och så skulle det vara för alla.

Begär! Identifiera ditt begär. Brainstorma i klassen. Låt
eleverna komma med olika förslag på saker de vill ha,
vad de begär. Det kan vara allt från godare skolmat till
att öka jämställdheten, inget är för litet eller för stort.
Skriv upp allt.

Läs upp lapparna för varandra.
Prata om det i mindre grupper.
Finns det likheter eller ser allas liv olika ut?

Gör en snabb omröstning. Stryk de förslag där t.ex.
färre än fem stycken röstar och fortsätt så till det bara
finns ett eller sådär tre förslag kvar. Dela antingen in
klassen i mindre grupper där varje grupp tar ett eget
förslag (om ni nu bestämt er för tre). Eller jobba i
helklass alla tillsammans.

Nästa steg
Nu funderar vi vidare på vad som behövs för att vi ska
uppnå det liv vi tycker är bra. Ta en ny lapp och skriv
ner följande på lappen (skriv fler punkter om det behövs):

Visionera! Identifiera målet. Förtydliga ert mål. Vad är
det ni vill? T.ex. om ni vill ha riktigt god mat i skolan så
är målet: att förbättra skolmaten.

Jag behöver följande för att få ett bra liv:
1.
2.
3.

Alliera er! Är man många så lyckas man bättre. Se till
att samla ihop så många som möjligt som vill samma
sak.

Läs lapparna i grupperna och titta på om de stämmer
överens.
Vad är det egentligen vi behöver?
Kan vi uppnå det? Hur? Kan alla uppnå det?

Identifiera problemet! Vem är er motståndare, vad är
hindret/problemet för att uppnå målet? I fallet med
den äckliga skolmaten är det kanske flera; rektorn,
företaget som skolan beställer av, kommunpolitikerna
mm.

Alla grupper ställer sedan ihop ett förslag på hur detta
ska uppnås och presenterar det för klassen; hur ett
bra liv bör se ut, vad som behövs för att vi ska uppnå
det och gruppens egen modell över hur det ska gå till.
Vips så har grupperna typ bildat ett varsitt politiskt parti.

Upp på barrikaderna! Nu måste ni lägga upp en plan
för hur ni ska agera. Hur ska ni nå ert mål? Hur kan man
påverka t.ex. rektorn? Namninsamlingar, demonstrationer, strejk, insändare, brev, möten facebookgrupper
etc. Vilka tycker ni verkar mest effektiva? Ska ni prova
flera olika på en gång eller börja med en? Kanske måste
ni dela in er i mindre arbetsgrupper. Hur ska man få
med sig fler?

Foto: Patrik Lundin

En månad senare. Dokumentera allt ni gör och arbeta
för ert mål i en månad. Utvärdera sen. Vad hände?
Lyckades ni påverka? Lyssnade t.ex. rektorn?
Blev skolmaten bättre?
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Tips på litteratur och webplatser
Bryt!
rfslungdom.se/material/bryt
Materialet innehåller en mängd praktiska övningar som
är användbara bl.a för att få igång samtal kring normer
i samhället.
Uppdrag Demokrati
levandehistoria.se/klassrummet/uppdrag-demokrati
22 workshopar för klassrummet om demokrati, tolerans
och mänskliga rättigheter utifrån historiska händelser
och levnadsöden.
Du har huvudrollen i ditt liv
Katrin Byréus, Utbildningsförlaget 1990
I den här boken hittar du fler värderingsövningar och
instruktioner om hur du arbetar med forumspel
i klassrummet.
Vår demokrati
Olof Petersson, SNS förlag
Riksdagen
riksdagen.se
Även här kan du hitta fakta, övningar och tips hur man
kan jobba med demokratifrågor.

Den svenska demokratins historia är skapad ur ett unikt samarbete mellan Troja Scenkonst, Riksteatern, Uppsala
stadsteater, Västmanlands Teater, Unga Dramaten och Samtidshistoriska institutionen vid Södertörns högskola,
med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.
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Artikel av America Vera-Zavala:

gården. Det pågår en förortsorganisering som är bättre, större,
djupare än vad jag har sett under min livstid i Sverige. Som all
annan kamp är den ett resultat av kamp som föregått deras men
de ska ha all ära av att ha lyckats bättre än någon gång tidigare.
Megafonens t-shirt ”Jag flyttar aldrig härifrån jag svääääär” (från
Ayo’s låt Betongdjungelboken) har hundra innebörder. Förutom
det uppenbart förortsromantiska så finns det också en hint om att
kollektivt ta itu med de problem som finnas. Tiden är förbi då Socialdemokraterna kunde köpa förortsborna med föreningspengar
eller Moderaterna med nystartspengar, tiden är förbi då en person blir talesperson, plockas upp och släpps ner när det passar.
Det var inte förrän jag läste Franz Fanon och Sara Lidman som
jag förstod att där i den anti-koloniala kampen i Algeriet och Västerbotten vid förra sekelskiftet fanns nyckeln till att förstå att man
gjort förorten till en slags kolonier och stunden för avkolonisering
kommer komma. Är det den insikten som Pantrarna och Megafonen är ett uttryck för – antingen gör vi det här tillsammans eller
så gör vi det inte alls?
Jag kommer också från förorten. Jag är så exotisk att jag först
bodde i betongförorten Fisksätra tills jag var 12 och sedan flyttade till byn Fritsla. Jag har både Latin Kings och Fucking Åmål
i min uppväxt men annars är jag den tråkigaste av de tråkiga förortsungarna.
Nu ser jag när män skriver om män som jagar män som kastar sten. Hur det kittlar dödsskönt i kistan, lika upphetsande som
historier om huliganer eller egna ungdomsminnen om vandalism.
Själv satt jag på biblioteket, läste böcker, fantiserade med bibliotekarierna som var mina närmaste förtrogna i biblioteket som var
mitt slott. Men det är inte bara för att jag aldrig själv vandaliserat
något jag avhåller mig från att skriva om egna minnen istället för
att förhålla mig till ett nu.
Det är också så att den förort jag växte upp i i dag ligger
i ett annat land. I ett annat Sverige. På 80-talet var det fortfarande full sysselsättning, det gick att få en hyresrätt inne i stan efter
några år i bostadskön, det fanns öppna bibliotek och det fanns en
omfördelningspolitik som signalerade att samhället bar ansvar för
samhällsproblem. De som växer upp i förorten idag lever i en helt
annan social kontext. De lever i ett samhälle som har nedmonterats, och de har fått skulden. De lata, de oengagerade.
Så börjar Husby brinna och det som skulle varit sista veckan
och slutspurten i ”Alby är inte till salus” namninsamlingskampanj blir i stället en vecka där Emma och de andra får fokusera på
hjälpa till med det akuta. I helgen förvandlades namninsamlingen
till en folkfest med spelning, grill, och dans. De har i skrivande
stund 402 namn kvar. Det kan ändå sluta med att politikerna inte
lyssnar till kravet på folkomröstning och säljer ut ändå. All denna
organisering kan sluta i total förlust samtidigt som bränderna
i Husby kommer ge resultat.
Alla vi som engagerat oss har sett det förut. Om du organiserar dig mot makten så kommer makthavarna att underkänna ditt
engagemang samtidigt som de skamlöst på annat håll kommer
hävda att allt de vill är att ungdomar engagerar sig. I ett halvt liv
har jag sett så många tecken på att det bästa skulle vara att kasta
sten och ändå är jag så dum i huvudet att jag fortsätter tro på
demokratisk organisering. Jag tror på de som samlar namn, på
de som skriver insändare, på de som sitter på biblioteket så länge
biblioteket finns kvar.
Men den som samlar namn ses i längden som mycket farligare
än den som bränner en bil.

Bränna bilar kan löna sig

Pub. 29 maj 2013 Göteborgsposten
Bränna bilar eller samla in namn. Vilket sätt är mest
effektivt? America Vera-Zavala skriver om hur makten underkänner samma engagemang som den efterlyser.
I Husby norr om Stockholm pågår det kravaller. Samtidigt i Botkyrka – i andra änden av Storstockholm – håller Albybon Emma
Dominguez på att organisera insamlingen av de sista namnen för
att kunna kräva en folkomröstning om utförsäljningen av lägenheter på Albyberget.
Är det två vitt skilda sätt att organisera sig på, där det ena är
rätt och det andra är fel?
Om man frågar politikerna kring det runda bordet är svaret
självklart. Demokrati är alltid bättre än våld.
Men om man har följt 2000-talets kravaller i Sverige på nära
håll går det inte att undvika den frågan: vilket sätt är mest effektivt?
När min pjäs Etnoporr spelades på Teater Tribunalen 2008
hade vi samtal efteråt som bland annat handlade om kravaller i
förorten. Där satt en ung man från Husby. En ansvarstagande
fritidsledare som i ett ögonblick av tillit för en engagerad publik
berättade om att månader och år av kamp för ungdoms- arbeten
varit helt resultatlösa ända till den dagen någon hade kastat sten
genom ett skyltfönster. Veckan efter hade de fått jobb. Hur ska
man tolka det?
När Nabila Abdul Fattah och jag gjorde intervjuer för teaterpjäsen Gangs of Gothenburg på Backa teater träffade vi bland
annat en person som berättade om kravallerna i Hisings-Backa
sommaren 2009. Upprinnelsen var ett polistillslag mot en närbutik. Ungdomarna där hävdade att de ofta utsattes för trakasserier,
övergrepp, glåpord, visiteringar av polisen. Den här gången blev
det för mycket. De beslutade sig för att hämnas. Med stor inlevelse berättade han om kravalldagarna men också om det som hände
efter. De fick en fritidsledare till fritidsgården, den värsta polisen
förflyttades och ungdomsjobb erbjöds i området. Kan man tolka
det som att det är rätt att bränna bilar för att komma tillrätta med
sina brända framtidsutsikter?
När Emma Dominguez började engagera sig i Alby var det
genom dans och teater. Hon engagerade sig i lokala grupper,
gjorde en dansfilm om fördomarna om Alby, ursinnig som hon
var över Jens Lapidus stigmatiserande bok – Gängkrig 145. Stödet
från kommunen var på topp. Politikerna älskar ju ungdomar som
engagerar sig.
Men så kom stunden när bostadsbolaget och kommunen
ville sälja ut hyreslägenheter och Emma tillsammans med andra
bildade ”Alby är inte till salu”. Man började samla in namn för
att kräva en folkomröstning om utförsäljning och plötsligt var
Emma inte längre en engagerad ungdom, hon var en politisk fiende. Kommunen förbjöd Emma att samla in namn på fritidsgårdar,
de förbjöd ”Alby är inte till salu” att finnas med på kommunala evenemang, och de försökte till och med förbjuda ett möte på
Alby bibliotek med hänvisning till att titeln ”All makt åt folket”
var för uppviglande.
I stället för att fortsätta jubla åt Emmas engagemang och bemöta henne med sakliga argument har de lagt ner månader av
jobb och pengar på att misstänkliggöra och smutskasta hela ”Alby
är inte till salu”. Hur ska man tolka det på annat sätt än att kommunen gärna ser engagerade ungdomar bara de inte engagerar
sig i saker som spelar någon roll? Dansa gärna men låt oss sköta
försäljningen av era lägenheter!
När Pantrarna i år anordnade en paneldebatt på valborgsmässoafton kom det cirka 700 personer till en gympasal i Biskops-

Ämnet
Om man frågar politikerna är demokrati är alltid bättre än våld.
Men vilket sätt är effektivast om man vill uppnå förändring,
undrar America Vera-Zavala.
Skribenten
America Vera-Zavala är dramatiker, aktivist och författare till
boken Deltagande demokrati.
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politiska uppdrag på kommun- och landstingsnivå. Partierna
är inte länge samma länk mellan den offentliga makten och väljarna som de en gång varit. Allt färre identifierar sig med ett politiskt
parti och att vara samhällsengagerad innebär inte att man går
med i ett politiskt parti. Vi måste hitta nya vägar för människor
in i politiken.
Många kommuner försöker med medborgarpaneler, medborgardialog och olika samrådsförfaranden. Det kan utvecklas,
liksom det lokala folkomröstningsinstitutet.
Men mer måste till.
Det som har hänt i de politiska partierna är inte unikt. I de
första demokratiskt valda riksdagarna för hundra år sedan var
två tredjedelar av ledamöterna med i nykterhetsrörelsen. Signifikansen var inte nykterheten, utan att folkrörelserna – nykterhetsrörelsen, liksom arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen – var kunskapsmaskiner.
På samma sätt fungerade efterkrigstidens identitetsrörelser
och även 1970-talets alternativrörelser. Människor lärde sig politikens formalia, att samarbeta och kompromissa.
Dessa demokratiskolor står naturligtvis också i dag öppna,
men få knackar på dörren. Framtidskommissionens underlagsrapport om ”Framtidens civilsamhälle” visar hur allt fler söker
sig bort från traditionella folkrörelser till alternativa former för
engagemang, ofta mycket nära det egna intresset, som bostadsrättsföreningar, dagisstyrelser, föräldraföreningar.
Arbetsplatsen är för många det ställe man diskuterar politik
på. Men arbetsplatserna förändras av den tekniska utvecklingen
och av anställningsförhållandena. Det säger sig självt att den som
är ”sms-anställd” inte bygger sociala nätverk via arbetsplatsen.
Också opinionsbildningens villkor har förändrats. På ett
halvår har mer än 300 journalistjobb försvunnit. TV4 har lagt ner
sina lokalredaktioner. Effekten är sämre granskning och att informationen om vad som händer inom kommunalpolitiken minskar.
Andelen medborgare som aldrig tar del av nyhetsmedier
ökar. I stället växer internet. På internet finns oändligt med information och debatt. Men det möjliggör också för människor
att skapa parallella informationsstrukturer. I de slutna grupperna
frodas konspirationsteorier. En del tror att politikerna har dolda
agendor och gör upp bakom ryggen på medborgarna. Som författaren Umberto Eco påpekat gror fascismen när konspirationsteorierna breder ut sig.
De traditionella folkrörelserna, de politiska partierna, arbetsplatserna, medierna – allt är exempel på nätverk som har tunnats
ut. Kanalerna för inflytande pluggas igen och de politiska besluten upplevs som mindre legitima. När människor inte känner att
de har inflytande växer utanförskapet.
Bengt Göranssons stora demokratiutredning ledde till att
demokratipolitiken 2001 blev ett särskilt politikområde. Och en
hel del har skett. En i stort sett enhällig riksdag uppdrog i våras
åt regeringen dels att utreda en större delaktighet i politiken, dels
att ta tag i den våldsbejakande extremismen. Demokratiminister
Birgitta Ohlsson tillsatte förra veckan Mona Sahlin som samordnare om extremismen. Men extremismen måste också bekämpas
genom att det politiska utanförskapet byts mot en mer inkluderande demokrati.
Det hjälper inte att önska sig tillbaka till de starka folkrörelsernas och partiernas tid eller till det gamla mediesamhället. Demokratin bör anpassas till människors levnadsförhållanden och
val. Demokratin måste kunna hantera demokratin.

För många medborgare utan
inflytande i politiken
Pub. 18 juli 2014 Dagens Nyheter
Selektiv maktlöshet. Bara en femtedel av svenskarna
känner att de har möjlighet att påverka politiska beslut.
Och unga, utlandsfödda och lågutbildade gör färre
försök till påverkan än andra. Det är dags att hitta nya
vägar för människor in i politiken, skriver den nyutnämnde demokratiutredaren Olle Wästberg.
Svenskarnas valdeltagande är bland det högsta i världen. Enligt
SOM-Institutet i Göteborg är närmare 80 procent av väljarna
nöjda med hur demokratin fungerar. Svensk demokrati tycks
må bra.Men tränger man bakom siffrorna blir bilden en annan.
I flera av storstädernas förortsområden röstade knappt var tredje
väljare i förra riksdagsvalet. Unga, utlandsfödda och lågutbildade
gör färre försök än andra att påverka politiska beslut.Bara drygt
20 procent av svenskarna anser att de har en möjlighet att påverka politiska beslut. Siffran faller drastiskt när man undersöker
marginaliserade grupper. Maktlösheten är selektiv. De som inte
är aktiva mellan valen är också de som i andra sammanhang,
exempelvis på arbets- och bostadsmarknaden, står utanför: Utlandsfödda, lågutbildade, unga.
Maktlösheten leder till en reaktion som endast ytterlighetsrörelser vinner på. När de som inte har fått, eller förlorat, fotfäste
i samhället inte tror att politiken kan förändra deras egen situation, kan de vända den demokratiska processen ryggen.
För många år sedan träffade jag Dennis Healey, då ekonomisk talesperson för det brittiska arbetarpartiet. Arbetslösheten
i Storbritannien hade slagit rekord och jag frågade varför det inte
var huvudfrågan i politiken. ”Well”, sa Healey, ”de arbetslösa är
ju inga väljare. De består av utlänningar och folk som inte röstar”.
Svensk politik har inte nått en sådan cynism, men om marginaliserade grupper inte har en röst kommer det så småningom
också att påverka politikens innehåll och göra utanförskapet
permanent.
Under senare årtionden har kvinnor blivit mer jämlikt representerade i kommun- och landstingsfullmäktige. Men glastaken
finns där: färre kvinnor är ordföranden i kommunstyrelser och
fullmäktige. Ungdomar, utlandsfödda och funktionshindrade är
underrepresenterade. 15 procent av de röstberättigade är födda
utanför Sverige, men bara 8 procent av kommunpolitikerna är utlandsfödda. Siffrorna är likartade för ungdomsrepresentationen.
Vårt samhälle kan på många sätt anses vara ungdomsfixerat, men
det gäller knappast kommunalpolitiken.
Samtidigt ökar maktkoncentrationen. På 50 år har antalet
politiska förtroendeuppdrag sjunkit från 24 per tusen invånare till
mindre än tio. I Stockholm går det 1 331 invånare per uppdrag.
Inte konstigt att få svenskar uppger att de känner en politiker,
vilket ökar klyftan mellan väljare och valda.
Vi har också haft en utveckling som innebär att förtroendevalda kommunpolitiker blivit allt äldre och suttit allt längre.
Ordförandena i kommunfullmäktige har i snitt suttit 23 år i fullmäktige. De som blir valda får allt fler uppdrag. Främst unga och
kvinnor hoppar av kommunala uppdrag under mandatperioderna.
De ledande kommunpolitikerna – med sina många uppdrag – växer inte sällan samman med tjänstemännen. Kommunalrådet har
sitt kontor i kommunhuset, vägg i vägg med kommundirektören.
Vad vi ser är bilden av en politisk klass.
De politiska partierna har förlorat fotfästet. På tjugo år har
partierna tappat 360 000 medlemmar. I dag är ungefär 100 000
svenskar aktiva i politiska partier. Samtidigt finns det 70 000

Olle Wästberg, ny statlig utredare av klyftor och demokrati. Tidigare
generaldirektör för Svenska institutet och chefredaktör för Expressen.
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