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Huvudämnet i denna uppsats är Demokratiexperimentet i Vallentuna. Ett nytt politiskt
experimentparti som 2002 invaldes i Vallentuna kommunfullmäktige och fick 1 mandat. Grunden i
Demoex är inte en färdig partipolitik, utan partiet tycker vad medlemmarna tycker. Via Intenet röstar
medlemmarna i olika sakfrågor och väljer även vilka frågor som skall tas upp i fullmäktige. Demoex
har sedan representanter i fullmäktige som lägger sina röster så som medlemmarna har röstat.
   Upprinnelsen till experimentet var en allmän upplevelse bland eleverna på Vallentunagymnasiet,
av att inte kunna påverka eller tillfullo stödja de olika existerande partiernas politik. Man startade
alltså ett eget parti, som på flera punkter skiljer sig från traditionella partier, men bättre passade
deras behov.
Jag stötte på Demoex för snart två år sedan och blev då nyfiken. Syftet var att se om politik
diskursivt formats i Demoex  och även att analysera ur ett samhälls och nutidsperspektiv.
   Främst har Internet varit uppgifts källa eftersom Demoex hela idé bygger på öppenhet och e-
demokrati. Via Demoex hemsida har jag fått fram hur det är upplagt och hur de arbetar i praktiken.
  Bauman har fått stå för den stora biten teori och utifrån honom har jag analyserat och
problematiserat Demoex som ett samhällsspeglande fenomen.
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Inledning
År 2002 dök något fullständigt nytt upp i Vallentuna kommunfullmäktige. Ett nystartat

politiskt parti hade lyckats få 1 mandat i kommunalvalet. Partiet kallar sig Demoex och

arbetar enbart över Internet.  Alla debatter och diskussioner sker på hemsidan och inga möten

av fysisk natur hålls. Det vill säga att man sitter inte runt ett bord som traditionellt sett görs

vid möten. Demoex vill  förändra dagens politik och göra den dels mer tillgänglig för

medborgarna och dels mer direkt.

   Jag har valt att undersöka Demoex därför att de har vänt upp och ner på den gamla

blockpolitiken och börjat tänka på ett helt nytt sätt. När jag för cirka ett och ett halvt år sedan

fick veta att de dessutom fått ett mandat i 2002 års kommunalval och släppts in på den

politiska arenan började det bli verkligt intressant.

   Jag blev intresserad av betydelsen av det mänskliga, fysiska mötet och om och i sådana fall

hur moral och etik ges utrymme utan detsamma. Jag undrade dessutom hur Demoex

fungerade i praktiken och vilka tankar som ligger till grund för partiets uppbyggnad. Jag

upplevde dem som väldigt tidstypiska vilket sammanföll med tankar som tidigare väckts hos

mig när jag läst Zygmunt Baumans teorier.

Bakgrund

Vad är Demoex?

 Demokratiexperimentet i Vallentuna, Demoex, bildades den 6 mars 2002. Efter en studiedag

på Vallentuna gymnasium där temat ”IT och demokrati” diskuterades bestämde sig några

elever för att starta upp experimentet (www.demoex.net/omDemoex/forening). Den

gemensamma nämnaren för eleverna på Vallentuna gymnasiet var att de upplevde att de inte

kunde påverka politiken och att de inte tillfullo kunde stödja något av de nuvarande partierna

(www.demoex.net).

   Tanken föddes då hos dem att börja från ett helt annat håll. Resultatet blev ett parti som

saknar partiprogram och där partiets ställningstagande i olika sakfrågor helt styrs av

medlemmarnas åsikter. Partiet tycker det som medlemmarna tycker. Tycker medlemmarna

olika så gör partiet det också (www.demoex.net/omDemoex/forening). Via Internet och

Demoex hemsida röstar medlemmarna fram olika förslag och kan där även lägga fram egna.

   Genom en urvalsprocess gallras ett antal förslag ut som sedan ligger till grund för

omröstning. Gallringen sker genom att alla ärenden som skall tas upp i Kommunfullmäktige

betygsätts av medlemmarna i graderna 1-5. Ärenden som får medelbetyg över 3.0 går vidare
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till debatt och omröstning  (www.demoex.net/omDemoex/saFungerarDet/gallring). De

utgallrade förslagen och resultatet av röstningen i frågorna styr sedan hur Demoex

representanterna röstar på kommunfullmäktigemötena. I de ärenden som fått lägre medelbetyg

än 3.0 lägger Demoex ner sin röst (Ibid.).

   För att inte riskera att röstantalet ska bli för lågt har Demoex även ett rådgivarsystem

(www.demoex.net/omDemoex/saFungerarDet/radgivar). Det innebär att man som medlem

kan utse en rådgivare som sedan röstar åt sig i olika frågor.

Varför just Demoex?

Demokratiutredningen fick 1998 ett tilläggsdirektiv om att studera det låga valdeltagandet och

undersöka möjligheterna till ökad delaktighet och engagemang i det demokratiska systemet.

(www.demokratitorget.gov.se)  Allt fler människor väljer alltså att inte utnyttja sin rösträtt.

I slutet av september anordnande Justitiedepartementet ett seminarium om valdeltagande i

förändring. Man diskuterade återigen nedgången i valdeltagandet (Ibid.).

   Den politiska debatten har främst kretsat kring bristen på engagemang hos ungdomar (Ibid.).

Diskussionen är uppenbart motsägelsefull, enligt mig, med tanke på vilka aktioner som

ständigt rapporteras via media. Aktioner genomförda av i stort sett bara unga människor. Det

handlar om allt från djurens rätt till sjukvårdens nedskärningar. Frågan är snarare vart våra

politiker vänder blicken och hur de definierar politik och demokrati. Resultatet blir just brist

på det engagemang politikerna efterlyser. Om unga människors åsikter inte respekteras och

inkluderas i den demokratiska processen är det nästan konstigt att så många ändå röstar.

Frågeställningen blir alltså den omvända dvs. Varför röstar så många unga människor trots

upplevelsen av inte kunna påverka och inte bli tagen på allvar?

    Mina funderingar kretsar främst omkring det rådande samhällstillståndet och om

utvecklingen av Demoex kan kopplas till vår tid och rådande diskurser. När det gäller

diskurser har jag antagit  Ernesto Laclau & Chantal Mouffes definition om diskurser som

betydelsefixerande processer (Winther Jörgensen & Phillips, 1999), vilket jag mer utförligt

redogör för senare i uppsatsen.

 Jag kommer därför att använda Demoex som utgångspunkt för att sedan  kunna sammanfoga

den diskursiva analysen med analyser av den tid vi lever i. En slags samhälls- och samtids

analys.
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Problemformulering och syfte

  I uppsatsen kommer jag att diskutera hur det kommer det sig att Demoex tankar om

demokrati, i deras tappning, utvecklas just nu? Uppsatsens syfte är att undersöka vilka

uppfattningar om demokrati som ligger till grund för Demoex föreställningar om hur politiskt

arbete bäst bedrivs. Är Demoex  sammankopplat med vår tids sätt att tänka kring demokrati

och samhälle? Jag vill alltså genom att analysera diskurserna undersöka dagens tillstånd för

människan och samhället.

   Finns det i Demoex typiska drag som kan kopplas samman med dagens förhållningssätt till

fysiska möten, demokrati, nyttan av Internet och i viss mån politiken överlag. Experimentet

samlar aktuella frågor och jag upplever det nästan som vårt västliga samhälle i miniatyr

Vad jag nu främst ville påvisa är vilka diskurser som kan antas ligga till grund för Demoex

och hur de kan kopplas samman med en samhälls analys.

Mina frågeställningar är:

� Vilken betydelse ges ordet demokrati i Demoex framsällning på hemsidan?

� Finns det i Demoex/vår samtid en rädsla för mänskliga möten?

� En av Demoex grundtankar är att försöka öka demokratin men kan den öka utan det

fysiska mötet?

� Är Demoex ideologi ett sätt att få människor att närma sig politiken och gynnar deras

upplägg demokratin?

� Hur kan Demoex kopplas samman med teorier om vår samhällsutvecklig?
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Metod
Tillvägagångssätt

  Genom Demoex hemsida och dess olika länkar har jag analyserat och lyft fram grundtankar

och förhållningssätt som jag menar är representativa för föreningen. Framför allt har deras

egna förklaringar om vad Demoex står för och deras tankar kring demokrati fått utgöra

grunden. Demoex har stadgar, debatt sidor m.m. och något de kallar ”Om

Demoex”(www.demoex.net). Här har jag funnit det mesta materialet och sedan vidare arbetat

med att analysera och problematisera. Jag sökt på Internet, efter bland annat tidningsartiklar

och mediarapportering, för att belysa och lyfta fram Demoex grundtankar och ideologi.

  Jag kommer att använda mig av Zygmunt Baumans teorier. Hans tankar om det

postmoderna, fragmenterade livet idag och bristen på gemenskaper avspeglas genom

tydliggöranden av rådande diskurser inom Demoex. När det gäller diskurserna kommer jag att

använda mig av boken ”Diskursanalys som metod och teori” av Marianne Winther och Louise

Jörgensen (1999). Författarna redogör för Phillips Ernesto Laclau och Chantal Mouffes

diskursteori, vilken jag kommer att utgå ifrån för att kunna påvisa existensen av diskurserna.

Metoddiskussion

På grund av Demoex uppbyggnad och ideologi, se ovan, har jag valt att inrikta mig på

föreningen som helhet och vad det eventuellt kan säga om dem och om vår tid.  Eftersom det

antagligen är så att medlemmarna i Demoex har vitt skilda uppfattningar om det mesta, har

jag försökt hitta den röda tråden eller de faktorer som sammanför medlemmarna. För att

undvika att inte bara spegla den enskilde individens tankar om politik har jag sökt ett större

sammanhang. Det finns  trots allt något gemensamt eftersom medlemmarna väljer att vara

med. Detta resonemang härhör från min B-uppsats där jag också menade, och vidhåller, att

det inte finns en medlem som kan representera hela partiet utan att det blir lösryckta

fragment/åsikter (Wennerberg, 2003). För att ändå kunna analysera och studera partiet som en

helhet, har jag därför valt att rikta blicken mot de gemensamt framtagna riktlinjer partiet

presenterar via sin hemsida. Genom detta förfaringsätt hoppas jag kunna påvisa dels

diskursiva mönster i partiet och dels sambandet med den tid vi lever i.
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Disposition

I resultat delen kommer först ett uttalande eller en grundtanke att beskrivas. Därefter följer en

redogörelse av de betydelsebärande element jag valt att lyfta fram och vad de kan tänkas

beskriva.

Slutligen sammanfogas den diskursiva analysen med Baumans teorier om samtiden Varje

uttalande/tanke presenteras alltså i 3 moment i följande ordning:

� Diskursteori med utvalda betydelsefixeringar från Demoex hemsida

� Sammanknytningar med Baumans teorier om samtiden

� Kortare resultat diskussion

Avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion om Demoex som fenomen där jag också

kommer att nämna något om hur partiet har mottagits och hur deras arbete framskridit.
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Tidigare forskning
 Det har varit väldigt tyst om experimentet. På deras egen hemsida kan man nu hämta hem en

C-uppsats (Karin Ottesen, Mitthögskolan) rörande hur många som utnyttjar rådgivarsystemet,

(www.demoex.net/arkiv) men det vekar vara allt.

   Hösten 1997 tillsatte regeringen en utredning för att belysa nya problem och möjligheter

inom politiken inför 2000-talet. Man hade genom undersökningar konstaterat att

valdeltagandet stadigt sjönk. Utredningens arbete hade som utgångspunkt att varje

medborgare har rätt till delaktighet i samhället (www.demokratitorget.gov.se) och uppdraget

var att värdera tidigare demokratiutredningar och demokratiforskning för att eventuellt starta

upp ytterligare forskning. I samband med utredningen lade man upp en egen webbplats, det

första Demokratitorget, för att ge möjlighet debatt kring demokratin. Den 15 februari 2000

överlämnades utredningens slutbetänkande till demokratiminister Britta Lejon och avslutades

därmed (Ibid.).

  Demokratiutredningen publicerade bl.a. rapporter om e-demokrati. Meningarna bland

forskarna går isär. En del anser IT vara lösningen på många problem, andra upplever det som

en fara för demokratin. (Ibid.).

   Justitiedepartementets arbetsgrupp för IT och demokrati presenterade 030610 en rapport

kallad ”Digitala klyftor – förr, nu och i framtiden”. Rapporten innehåller bl.a. en beskrivning

av ”digitala klyftor” och en analys av olika hinder medborgare kan stöta på vid användandet

av Internet. Vidare ges förslag på hur de digitala klyftorna kan minskas (Ibid.).

   Redan 3 månader senare (030912) lägger Handikappförbundenssamarbetsorgan (HSO) fram

en rapport om just e-demokratins reella tillgänglighet för människor med olika

funktionshinder. Man menade att e-demokratin inte fungerar tillräckligt bra i praktiken och

lägger fram förslag om vad som krävs för att alla skall kunna vara delaktiga (Ibid.).
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Teoretiska utgångspunkter

Jag påstår att det nya i det  postmoderna etiska perspektivet är inte i första hand att det överger

de karaktäristiskt moderna moraliska frågorna utan att det förkastar det typiskt moderna sättet att

gripa sig an de moraliska problemen (det vill säga att reagera på moraliska utmaningar med

tvingande normativ reglering i den politiska praktiken och filosofiskt sökande efter grundvalar,

absoluta och universella föreställningar i teorin). Etikens stora frågor – mänskliga rättigheter,

social rättvisa, balans mellan fredliga samarbeten och personlig självhävdelse, synkronisering av

individuellt beteendet och kollektiv välfärd – har inte förlorat något av sin aktualitet. De behöver

bara betraktas och behandlas på ett nytt sätt.

(Zygmunt Bauman, 1993:10)

Zygmunt Bauman

  Bauman menar att vi idag inte längre kan förlita oss på varken stat, samhälle eller religion.

(Andersen & Kaspersen, 1996) De individuella valen premieras och präglar människor, som

av samhället uppmanas att ta eget ansvar för det allra mesta. Talar vi om västvärlden kan vi,

menar Bauman, tydligt se att religionen spelat ut sin roll som vägledande för människor och

det kollektiva samhället och det kollektiva ansvaret har försvunnit. Resultatet blir en ständig

ambivalens som i sin tur är upphov till ångest hos individen (Ibid.).

   De individuella val vi idag ständigt ställs inför är alltid ett ”risktagande”. Vi kan inte heller i

efterhand skylla våra misstag på någon annan eftersom valet alltid stått oss fritt. Detta får till

följd att vi även i själva valögonblicket är osäkra och ambivalenta (Ibid.).

   Bauman refererar vid flera tillfällen till Ulrich Becks ”risksamhälle” (Bauman, 1995). Det

vill säga det samhälle vi i dag lever i under premisserna att alla de val vi ständigt ställs inför

är en potentiell riskavvägning. Vi måste alltid kalkylera och väga för och emot på ett sätt som

tidigare inte varit nödvändig. Vi kunde under moderniteten oftast vända oss till vetenskapen

eller religionen för att få vägledning eller rent av svar (Ibid.). Beck anser alltså det samma, att

vetenskapen ständigt ifrågasätts idag och att den tidigare självklara rationaliteten inte längre

hjälper oss (Winther-Jörgensen & Phillips, 1999).

   Enligt Bauman har vi främst blivit konsumenter och detta innefattar även en konsumtion av

politik (Bauman, 1995). Konsekvensen av detta har då blivit en tanke om att även politiken

ska bedrivas på individ nivå. Om man bara konsumerar politik som individ utifrån enbart egna

behov kan inte solidaritet och gemenskap bibehållas. Snarare, menar Bauman vidare, att det i
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princip är samma konkurrensregler som gäller för varor och tjänster, som idag också styr

politiken. Missnöjda väljare kan se sig om efter en annan vara/politiker (Ibid.).

Om nu privatiseringen av politiken tillåts utvecklas än mer kommer vi aldrig att kunna få ett

gemensamt, solidariskt demokratiskt samhälle (Ibid.). Vi kommer enbart att fortsätta ställas

inför fragment av den politiska helheten utan den vidvinkellins vi behöver för att arbeta med

de stora frågorna. Vem bär det moraliska ansvaret i samhället och vilka etiska regler skall

styra våra beslut? Detta är frågor som behöver ges utrymme i den politiska debatten och

svaren kan enbart växa fram ur själva den politiska handlingen och dess förmåga att skapa

gemenskap (Ibid.).

   Bauman talar om normer som genom ett strukturaliserande samhällsstystem, vill hålla en

organisation av beteenden (Ibid.). Detta medför att beteenden som inte lagstiftning eller

regelverk kan påverka, betraktas som oförutsägbara och skadliga för ordningen.

   Moral är ett sådat icke reglerbart beteende som därför hänvisas till det ”privata” (Ibid.). Man

kan, menar han, se att utvecklingen under vår postmoderna tid går mot det privata i allt högre

grad och själva moralen privatiseras och hålls på det viset skiljd från t.ex. politiken (Ibid.).

   Det moraliska beteendet utlöses genom närvaron av Den Andre som ansikte. Den Andre kan

inte med våld straffa eller heller belöna mig. Detta leder till att min handlingskraft blir så

mycket starkare och att jag därmed måste ta ansvar. Den moraliska handlingen blir följden av

detta anvar. Ansvaret är då det som sätter gränsen för min existens och mina valmöjligheter

som individ (Ibid.).

  Den individuella gränslösheten, som premieras i det postmoderna, hotas alltså och

autonomin som moralen besitter bekämpas genom ”de instrumentella och procedurmässiga

rationaliteterna heteronomi”(Ibid .s.156). Det vill säga att endast de handlingar som

förnuftsmässigt kan rättfärdigas får lov att benämnas som sociala handlingar, vilket Bauman

här likställer med rationella handlingar. Handlingar som inte faller inom denna kategori tex.

moralen, förskjuts därmed till det privata, irrationella..

   För att få bukt med den moraliska impulsens irrationella effekter, arrangeras ett avstånd

istället för närhet mellan gärningen och drabbandet (Ibid.). De som drabbas hålls därför också

utom räckhåll för de som utför gärningen. De potentiella ”ansikten” som skulle kunna utlösa

den moraliska impulsen hålls täckta och splittras upp i fragment av drag. Detta motverkar

möjligheten att ”pussla” ihop ansiktet igen för att urskilja en helhet, vilket fyller funktionen

att den moraliska bedömningen kan nonchaleras och syftet rättfärdigas (Ibid.).
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Diskursteori

Marianne Winther-Jörgensen & Louise Phillips författare till boken ”Diskursanalys som teori

och metod” (1999) förklarar ”diskurs” som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen

(eller ett utsnitt av världen)”(Ibid.s.7).

   Winther-Jörgensen & Phillips hänvisar till Vivian Burrs fyra nyckelbegrepp som kan kallas

karaktäristiska för de socialkonstuktivistiska och diskursanalytiska angreppssättet. De menar

precis som Burr att diskursanalysen kan användas tillsammans med en mängd olika teoretiska

utgångspunkter men att teorin bör utgå ifrån vissa grundläggande uppfattningar om

verkligheten. De menar att vårt sätt att tala om vår omvärld inte kan sägas neutralt avspegla

densamma utan tvärtom ständigt är med och skapar och förändrar vår upplevda verklighet.

Burrs fyra premisser ger en grund för och möjlighet att just uppnå en helhet mellan teori och

metod. Dvs. om dessa premisser finns i botten kan man med gott resultat använda sig av

diskursanalysen som verktyg. Burr formulerar (Ibid.s.11-12):

� ”En kritisk inställning till kunskap.” Det finns ingen objektiv kunskap om världen, den

konstrueras av oss och våra kategoriserade bilder av världen.

� ”Historisk och kulturell specificitet.” Våran bild av världen och identiteten är

historiskt och kulturellt betingad. I annan tid på en annan plats hade vår uppfattning

kanske varit en annan, och kan också förändras i framtiden.

� ”Samband mellan kunskap och sociala processer.” Det är de social processerna som

skapar vår uppfattninga om världen. Den sociala interaktionen ligger till grund för

gemensamma saningar eller överenskommelser av vad som är sant och falskt.

� ”Samband mellan kunskap och social handling.” Våra handlingar styrs av vår

bestämda världbild. Somliga uppfattas som helt naturliga andra helt otänkbara.

Dvs.olika sociala handlingar är helt av hänginga våra olika världsbilder.

   Många teorier och perspektiv delar denna uppfattning om identitet och sociala processer och

inom den ramen, menar Winther-Jörgensen & Phillips, är diskursanalysen en utmärkt metod

för att kunna analysera såväl kommunikation, kultur och samhälle. De menar vidare att de

samhälleliga och kulturella utvecklingstendenserna genom denna metod kan generera viktig

forskning. (Ibid.)

   Winther-Jörgensen & Phillips poängterar vikten av att låta diskursanalysen bibehålla sin

tvärvetenskapliga ansats och menar att det är av stor vikt att olika teoretiska perspektiv får

komma till tals för att kunna bedriva en kritisk forskning. Däremot måste den teoretiska ram
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man väljer att använda hålla ihop och följa de mer filosofiska premisserna inom diskurs

analysen (se ovan).

   Louise Phillips har till exempel valt att analysera hur miljöpolitisk konsumtion formas

diskursivt hos människor. Phillips har utifrån bl.a. Bauman, Beck och Giddens konstruerat sitt

analysfält och byggt in teorierna i en diskursanalytisk ram (Ibid.) Ingen av de ovan nämnda

teoretikerna talar om diskurs på samma sätt som Phillips. Hon väljer därför att genom

konkreta påståenden söka efter skärningspunkter hos de teorier hon använder. Teorin blir då

användbar i den konkreta textanalysen och det blir möjligt att se hur männsikor diskursivt

konstruerar, i detta fall, politik (Ibid.).

  Winther-Jörgensen & Phillips väljer i sin bok att tolka bland andra Laclau & Mouffe. Deras

definition av diskurs är den språkliga eller sociala process där betydelser fixeras inom ett

specifikt domän, främst genom att utesluta andra betydelser eller möjligheter. Denna

betydelsefixering är ständigt föremål för kamp där vissa blir så konventionaliserade att de

uppfattas som naturliga. De möjligheter till andra betydelser, än den som fixerats i en diskurs,

benämner Laclau & Mouffe som det diskursiva fältet.

    Kampen om betydelsen förs genom konflikter, konventioner och förhandling inom det

sociala rummet där den sedan fixeras eller ifråga sätts. (Ibid.)  De ifrågasättanden som alltid

görs av existerande betydelser inom ett område kallar Laclau & Mouffe för artikulationer.

Ords eller teckens innebörd förändras när de ställs i relation till andra och kan på det sättet

hela tiden röra sig emellan olika diskurser. Ord eller betydelser som ofta och med relativ

lätthet och tydlighet hoppar mellan diskurser kallas element. Betydelser som däremot har

fixerats och inte utsätts för artikulation har blivit moment.

På grund av att Baumans teorier om det postmoderna tillståndet så tydligt kan appliceras på

Demoex och deras grundtankar låter jag de olika teorierna bekräfta varandra snarare än

utesluta. Diskursteorin har fått vara verktyget för påvisa diskurserns existens och Bauman får

genom sina teorier bekräfta att de är typiska för vår tid.

   Genom att lyfta fram moment och elemet ur Demoex grundtankar kan det bli möjligt att

skönja en samhällsutveckling och vilka betydelser som blivit naturliga eller självklara inom

Demoex.

   I den postmoderna världbilden finns inte, enligt Bauman, en ”sanning” eller en ”verklighet”.

Verkligheten skapas, precis som diskurser i Laclau & Mouffes mening, genom sin egen styrka

och drivkraft och är styrd av subjektets sociala handlingar. Sanningen är historiskt och
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kulturellt påverkad och samhället är det sammanhang inom vilket handlingar och betydelser

är möjliga (Andersen & Kaspersen, 1996).

2. Demoex grundtankar/ideologi

2.1 Att öka demokratin

”Demoex vill öka graden av demokrati”

Demoex förklarar sin tanke om ”graden av demokrati” på följande sätt;

”Vad är graden av demokrati?
Enkelt mått: Antalet beslut som fattas genom demokratiska omröstningar
multiplicerat med antalet personer som är med och röstar.

I Vallentuna röstar nästan 20.000 personer i kommunalvalet vart fjärde år och 41
personer (representanter i kommunfullmäktige) röstar ytterligare c:a 100
gånger/år i olika sakfrågor. Tillsammans blir det c:a 9000 röster/år.

Om Demoex är med kommer graden av demokrati att öka. Anta att 60 frågor/år
går till demoex omröstning och 1500 medlemmar röstar i varje fråga. Då får vi
ytterligare 90.000 röster/år, dvs. mer än en tiodubbling!”

(www.demoex.net/omDemoex/ideologi)

  Jag menar att, med utgångspunkt i Laclau & Mouffes teori, kan inte alla möjligheter till

flertydighet uteslutas när det gäller ”demokratisk omröstning”. Frågan blir då också om

”demokrati” verkligen kan sägas vara en nodalpunkt. I den mening att ”demokrati” är det

begrepp kring vilken hela den politiska diskussionen kretsar så kan vi säga det, men eftersom

momenten omkring är så avgörande för ordets innebörd är det kanske lika mycket ett element.

”Direkt” eller ”representativ” får en avgörande roll.

    Återigen väcks frågan vilken betydelsen ”demokratisk” faktiskt har.  Demoex vill alltså

egentligen fastställa betydelsen av ”demokrati” som ”direkt demokrati”. Det är enbart genom

den överenskommelsen inom partiet som de vidare resonemangen kan föras.
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    Det vill säga att det inom Demoex finns en diskurs om ”direkt demokrati” som det enda

demokratiska. Resultatet blir då  att ”graden av demokrati” i Demoex mening enbart betyder

att ”ju mer direkt demokratin är ju mer demokratisk är den”. Utifrån den betydelsefixeringen

av ”demokrati” utformas hela föreningen.

Genom det konstaterandet kan vi fortsätta att analysera andra ståndpunkter och Demoex

ideologi.

   Vid första anblick förstår vi kanske vad Demoex menar, eller? Den semantiska betydelsen

av ordet Demokrati är ju folkvälde. Det vill säga att medborgare i Sverige eller andra

demokratiska stater bestämmer tillsammans. I Sverige tillämpar vi representativ demokrati

och den upplevs kanske inte alltid av svenska medborgare som särskilt representativ.

   Hur mäter man egentligen ”demokrati”? Är det så enkelt att ju fler som röstar i varje enskild

fråga ju mer demokratisk är processen?  Är då direkt demokrati mer demokratisk? Även om

många röstar finns det alltid några som inte har möjlighet, är då demokratin direkt får det

mycket större konsekvenser för de politiska besluten än om den är representativ.

Fragmenterad demokrati?

Enligt Bauman ligger detta sätt att arbeta politiskt helt ligger i tiden (Bauman, 1995). Demoex

medlemmar röstar i lösryckta frågor och väljer att rösta bara i de frågor de själva har intresse

av. Det kan absolut tänkas att man väljer att rösta även i andra frågor men är det då rätt

människor med rätt kunskap som uttalar sig?

   Kan vi rimligtvis påstå att det är mer demokratiskt att enbart människor med tillgång av tid

och dator röstar om höjda/sänkta socialbidrag till exempel? Här menar jag inte att människor

hänvisade till socialbidrag som största försörjnings möjlighet inte har tillgång till datorer eller

kunskap om politik. Snarare att människor i en sådan situation först och främst, många

gånger, måste lägga sitt engagemang  på ren praktisk överlevnad. Politiskt engagemang får då

av naturliga skäl stå tillbaka.

 Det finns i Demoex koncept en norm som odugligförklarar ett stort antal människor. (Ibid.)

Arbetslösa, ensamma mödrar, okvalificerade, det vill säga bristfälliga konsumenter av

politiken. Det gynnar egentligen inte den mänskliga gemenskapen som Bauman menar att vi

söker (1993). Han skriver om att vårt behov av att känna tillhörighet motsägelsefull nog ökar i

kampen mot individens existensberättigande. I vår individuella självhävdelseprocess tappar vi

bort varandra och börjar existera  vid-sidan-om. (Ibid.)
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Diskussion

Pär Norbäck, Demoex ordförande, citeras i Dagens Nyheters ledare 7 juli 2002: ”-68 procent

av svenska folket har tillgång till Internet…”

 En snabb överslagsräkning visar att, om det Norbäck säger är riktigt, finns drygt 2,5 miljoner

människor i Sverige som inte har tillgång till Internet. Vem skulle föra deras talan om

Demoex politiska system skulle bli rikstäckande? Norbäck har kanske räknat på antal hushåll

och röstberättigade men det framkommer inte hur han kommit fram till procent satsen. Är

barn borträknade?

   Tillgång till Internet kan inte vara det styrande när det gäller demokrati, som enligt Bauman

bör grundas i engagemang och solidaritet (Bauman, 1993). För det första måste alla

medborgare ha en reell möjlighet att rösta. Även om tillgång till datorer och Internet

tillhandahålls finns det ändå en stor grupp som stängs ute. Det vill säga alla de som inte har

kunskap om datorer eller möjlighet att tillgodogöra sig den informationen.

   I Dagens Nyheter kunde man den 8 mars 2003 läsa om Parisa Molagholi från Demoex. De

hade då varit med i Kommunfullmäktige i nästan precis ett år och gjort en sammanställning av

hur medlemmarna röstat utifrån vänster-högerparti. Det visade sig att medlemmarna röstat till

hälften borgerligt och hälften socialdemokratiskt. Molagholi berättar vidare i artikeln att

partiet nu vill utöka ytterligare genom att sänka medlemsavgiften och eventuellt ordna med

kvällsöppen tillgång till datorer.

  Precis som Handikappförbundenssamarbetsorgans rapport påpekar (se ovan) räcker det

tyvärr inte med tillgång till datorer. Den reella möjligheten att utnyttja ett liknande system

påverkar dessutom bara en liten del människor även när det gäller medlemsavgiften. Hindren

för fullkomlig delaktighet ligger på ett annat plan.

2.2 Individen

” Vilka beslut bör fattas demokratiskt och vilka bör fattas av individen själv?”

(www.demoex.net /index2)

Denna fråga ställd av Demoex själva återanknyter till den ovanstående analysen.
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  Vad säger de egentligen om vi använder samma resonemang igen. Här blir det ännu

tydligare att diskursen om demokrati som ”direkt” är den styrande betydelsefixeringen inom

partiet.

Man skiljer alltså mellan demokrati och individ. ”Demokrati” i meningen ovan, tillskrivs

alltså betydelsen ”representativ demokrati” som sedan ställs mot ”direkt demokrati”-individen

själv. Genom den fixeringen kan vi urskilja ”representativ demokrati” som skiljd från den

enskilda människan. ”Representativ demokrati” framställs som en fristående, högre makt,

något som svävar omkring över våra huvuden, utan samband med individen.

Individen och ansvaret

 Denna diskurs kan sägas vara postmodern i Baumans bemärkelse. Diskursen som framträder

säger att vi inte via representativ demokrati kan påverka den stora helheten utan det görs bäst

av individen genom direkt demokrati.

   Sveriges Radio P1, P3 och P4 sände den 8/2 2003 ett inslag om Demoex. Pär Norbäck,

ordförande i Demoex förklarar kortfattat sin ståndpunkt och säger att ”deras parti gör det

lättare för var och en att göra sin röst hörd”.

Vikten av individen och den direkta demokratins överlägsenhet återkommer återigen.

  Bauman menar (1995) att när individen enbart blir konsument av politiken lösgörs individen

från känslan av att ha ansvar för andra. En gemensam politik och engagemang kommer alltså

via denna inställning inte att kunna utvecklas. Detta på grund av att det i det renodlade

individuella valet också ligger ett avsägande av ansvar för andra än sig själv.

   Bauman talar om fyra postmoderna livsstrategier vars gemensamma drag är att de gör

mänskliga relationer fragmentariska. Han skriver: ”De sätter i själva verket den individuella

autonomin i motsats till moraliskt (och annat) ansvar…”(Ibid. s.129) Vidareskriver han:

”Att följa den moraliska impulsen betyder att man tar ansvar för den Andre, vilket i sin tur

leder till ett engagemang för den Andres öde och ett åtagande som gäller hennes välfärd.”

(Ibid. s.129)

   Man har alltså i Demoex valt att göra en distinktion mellan demokrati och individ. Precis

som Bauman beskriver det sätts de båda i ett motsats förhållande istället för att bilda en

helhet. En demokrati arbetar för att alla inom den samma ska ha lika rättigheter, skyldigheter

och möjligheter. Kan man upprätthålla en känsla av gemenskap om grundläggande mål i ett

politiskt arbete överskuggas av enbart individuella önskemål?  Det handlar inte om att

individens önskan måste nonchaleras för ett högre kollektivt ändamål. Snarare behövs ett
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synliggörande av de processer som får den postmoderna människan att göra de val hon gör

(Ibid.).

    Återskapandet av en balans mellan det kollektiva och individen utan att utplåna någon av

de båda är, enligt Bauman, bara möjligt genom den politiska handlingen och den gemenskap

som skapas därur (Ibid.).

Diskussion

 Det finns inte längre någon klar entydig gemenskap att samlas kring. Precis som Demoex

menar är blockpolitiken inte riktigt gångbar längre i den nuvarande formen. Frågan blir då

bara omkring vad vi ska samlas.

   Praktiken i Demoex är fragmenterad. Istället för att ena sig omkring vad som är viktigt i en

samhälls-politisk debatt är man bara överens om att man inte är överens.

  Bauman beskriver de postmoderna kollektiven som flyktiga ”stamgemenskaper” som inte

har samma fasthet och konsekvens som de traditionella gemenskaperna. (Bauman citerad i

Klassisk och modern samhälls teori, Andersen & Kaspersen (red.), 1996)

   Bauman menar att vi har kämpat och arbetat bort mycket, som under historiens gång

samlade oss människor, och finner oss nu stå ensamma igen (Bauman 1995). Vi kanske kan se

Demoex som ett uttryck för en längtan om gemenskap. När även den politiska gemenskapen, i

den traditionella form vi idag känner till, fungerar exkluderande söker man nya vägar. Frågan

kvarstår tyvärr om Demoex grundtankar om individualiserad politik får den effekten eller den

rakt motsatta, att vi istället glider längre ifrån varandra.

2.3 Tiden och mötet

” Man ska kunna vara politiskt aktiv i Vallentunas lokalpolitik utan att offra tid i onödan på

långa möten.”

(www.demoex.net/index2)

Vilka är de betydelsebärande elementen och vilken betydelse har/får de i detta sammanhang.
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”Offra tid” är ett intressant uttalande. Det tyder på att tid är dyrbart och långa möten ger ingen

vinst, bara förlust, man ”offrar” den dyrbara tiden. Dessutom gör man det i ”onödan”, på

grund av att ”långa möten” är bortkastad tid.

 Möten, i detta fall fysiska, kroppsliga möten tillskrivs en underordnad betydelse. Deras

uttalande tyder på att man anser att de lika gärna kan bytas ut mot ”datormöten”.

Mänskliga fysiska möten sker i ”onödan” och kan i praktiken rationaliseras bort till förmån

för mer effektiva Internetmöten. Vilken betydelse tillskrivs tid i denna mening? Enligt

Demoex uttalande är det bäst om politiken inte tar tid. Det bör gå fort. Budskapet som sänds

ut blir plötsligt väldigt dubbelt. Sammanfattat och omarbetat säger Demoex att:

 Å ena sidan anser man att det är viktigt att individen kan påverka politiken å andra sidan är

den inte viktigare än att det inte får ta lång tid.

 Politisk aktivitet bör vara så effektivt som möjligt för att man ska spara på sin privata tid, så

att man sedan kan lägga den på något viktigare.

Det fysiska mötet

Finns det idag en rädsla för det fysiska mötet eftersom vi då måste ta ansvar på ett annat sätt

för andra. Vi ställs i ett fysiskt, mellanmänskligt möte öga mot öga med de människor som

besluten kommer att påverka och kan därmed tvingas känna ett moraliskt ansvar. Det finns

många likheter med Baumans byråkrat som aldrig behöver möta människor utan enbart

genom en stämpel på ett papper får beslut att verkställas. En anonymisering med resultat i

ansvarfrihet (Auschwitz och det moderna samhället, 1994).

   I ”Postmodern etik” (1993) talar Bauman om moralen och ansvaret i dag. Han menar att det

idag finns oändligt många olika etiska normer som skulle kunna vara vägledande för oss i

våra val. Just dessa mängder av möjliga val försätter individen i en nästan olöslig situation

som det inte finns något entydigt och sant svar på. Dessutom vilar ansvaret för våra

handlingar idag enbart på våra egna axlar. Genom att anonymisera en debatt eller ett

ställningstagande på det sätt Demoex gjort, utesluta det kroppsliga fysiska mötet, kan

möjligen den moraliska ångesten för det egna valets möjliga  konsekvenser lindras något.

     Arrangemanget med den moraliska impulsen (se ovan) fungerar väl i detta fall. Man lyckas

skilja den som ”drabbas” från de som utför gärningen. ”Ansikten” av den Andre behöver inte

skådas och vår känsla av moralisk riktighet kan kvarstå. Rättare sagt moralen hänvisas till

”det privata” och ”irrationella” och ges inget utrymme.

   Möjligen skulle Bauman anse att Demoex koncept kan ses som ett gränsfall mellan

modernitetens försök till Förnuft och Rationalitet i en postmodern tid av ambivalens och
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”oreda” (ibid.). Det vill säga att vår oförmåga att ge entydiga eller universella svar på vilket

ansvar vi har inför varandra resulterar i att vi vägra ta ansvar för andra än oss själva.

Diskussion

Den politiska aktiviteten är alltså viktig enligt Demoex egna uttalande. Ännu ett ord skulle

kunna lyftas fram nämligen ”aktiv”. Handlar ”aktiv” om att man gör mycket på kort tid eller

att man helt enkelt är engagerad. Att vara engagerad är bra men bara inom en viss tidsram,

som fastställs av den individuella medlemmen själv.

   Genom att ta bort de traditionella mötesformerna finns det också möjlighet för individen att

välja just graden av engagemang. Det är många gånger svårare att undvika att bli engagerad

när man möter människor fysikt och talar med varandra, utan det filter en datorskäm kan

utgöra.  Om engagemanget blir för stort finns risken att det börjar ta för lång tid. Demoex blir

alltså det ultimata verktyget för fullkomlig individuell valfrihet på alla plan inom politiken.

   För att återknyta till Vivian Burrs socialkonstruktivistiska utgångspunkt om social

interaktion, menar jag att, om den sociala interaktionen ligger till grund för gemensamma

sanningar eller andra mer eller mindre uttalade överenskommelser, formas den utifrån vitt

skilda förutsättningar när den sker via en datorskärm. Naturligtvis är det fortfarande en social

interaktion men hur kan vi veta vilka eller ens om vi har några gemensamma sanningar. Kan

de växa fram ur en situation utan möte med den Andre? Rädslan för mötet och de moraliska

dilemman man kan komma att ställas inför, bevisas just bortrationaliseringen av den Andes

ansikte.

   Det mänskliga mötet, ansikte mot ansikte, tillskrivs inte särskilt stort värde och det finns

inte heller några vetenskapliga belägg eller rationella bevis för att det faktiskt har något värde.

Just därför kan vi utan motstånd ta bort den Andre, som i sin tur inte har några argument med

bevisvärde att försvara sig med.

2.4 Tiden som möjlighet

”Först när man har tid och möjlighet att sätta sig in i sakfrågorna är det någon vits med att

man är med och bestämmer.”

 (www.demoex.net/index2)
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Här återkommer tids begreppet men nu i betydelse av att ”tid” ger en viss ”möjlighet” att

kunna fatta riktiga beslut. Tiden framställs här, precis som tidigare, som viktig men nu med

skillnaden att man bör ta sig ”tid”. Här använder man alltså ”tid” på motsatt sätt jämfört med

citatet ”tid i onödan”. Man säger att det tar tid att sätta sig in i sakfrågorna och att utan den

tiden kan man inte bestämma något. Återigen blir budskapen något motsägelsefulla.

   Det var i tidigare uttalanden viktigt att besluten inte tog tid utan att tiden var dyrbar och bör

användas så effektivt som möjligt.

  Som medlem skall du inte heller känna dig pressad om din tid inte räcker till eftersom du då

kanske inte skulle göra riktiga bedömningar. Detta tyder åter igen på att politiskt aktiv inte får

förknippas med ”måsten” eller ansvar.

Otillräcklighet-en postmodern rädsla

En av den postmoderna tidens rädslor är, enligt Bauman, rädslan för misslyckandet.  Inte det

misslyckandet som under moderniteten ledde till uteslutning ur kollektivet eller någon form

av samhällelig bestaffning. Misslyckandet idag leder snarare till en postmodern

otillräcklighet. Det vill säga känslan av att inte vara just så flexibel och formbar som tiden

kräver (Bauman, 1995). Vi arbetar individuellt med att forma oss själva och rädslan för

ovissheten har bytts ut mot rädslan att inte kunna skapa sig själv (Ibid.).

 För att undanröja ”risken” att känna sig otillräcklig väljer vi många gånger idag att inte gripa

oss an uppgifter. Detta är en grund skillnad mellan modernitet och postmodernitet. Vi  har

idag det valet. Demoex låter dig välja och ingen partiledare tvingar dig eller heller befriar dig

från ansvaret.  Med hänvisning till Demoex ovanstående yttrande, kan man frånhålla sig

ansvaret och risken för ett misslyckande genom att helt enkelt säga; ”Jag har tyvärr inte tid att

sätta mig in i just den frågan.”

Diskussion

På demokratitorget kan man läsa följande uttalande : ”Demokrati måste få ta tid, men med

IT:s hjälp har vi möjlighet att driva upp tempot på vissa delar av den demokratiska processen”

(www.demokratitorget.gov.se).

    Man utgår alltså även här ifrån att det finns en vinst i att driva upp tempot. Självklart kan en

allt för byråkratisk process medföra orimligt lång arbetstid. Däremot menar jag att det också
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måste finna ett perspektiv som innefattar en tanke om, att de beslut som kommer att beröra

många människor också tillåts ta tid. Man preciserar inte heller på demokratitorget vilka

demokratiska processer som behöver påskyndas vilket borde vara oerhört avgörande för hur

mycket tid som avsätts.

   Politiken särskiljs från människors liv och tillåts inte att i realiteten ta för mycket tid.

Samtidigt menar man att man på kort tid ändå är förmögen att fatta riktiga och väl

genomtänkta beslut. Alternativet som erbjuds är att helt avstå från beslutsfattandet.

Detta kan mycket väl bli det mest locknade alternativet eftersom man då också slipper stå till

svars för sitt val. Risken för att behöva känna sig otillräcklig minimeras.

2.5 Representativ demokrati

”Syftet med att ha rådgivare i föreningen är att avlasta medlemmarna så att de inte känner

sig pressade att sätta sig in i alla frågor.”

(www.demoex.net/index2)

Detta uttalande är egentligen en lösning på föregående.

”Avlasta” tyder på att medlemmarna eventuellt skulle uppleva arbetet som ”politiskt aktiv”

tyngande även i Demoex form. Inom t.ex. den vårdgivande diskursen talar man om

”avlastning i hemmet” eller att ”avlasta personalen”. Det är alltså någon form av

överbelastning som kräver ”avlastning”.

   Det politiska engagemanget framställs på detta sätt som ”ett ont måste”. Det finns enligt

mig en lite ursäktande ton i Demoex uttalande. ”Vi vill inte störa dig och ta din tid i anspråk i

allt för hög grad”. Politiken skall kunna pågå vid sidan om vårt privata liv. Man väljer att

frikoppla politiken från människors liv.

  Jag menar att en diskurs om att politik inte är särskilt viktigt återigen kan anas. Kravlöshet

och därmed ansvarsfrihet följer varandra genomgående.

   Däremot köper vi ganska lätt argumentet om rådgivare som sådant, eftersom den större

delen av Sveriges befolkning ser elementet ”demokrati” som ”representativ demokrati”. Det

är när vi låter diskursanalysen dela upp och tydliggöra betydelsefixeringar som vi har

mölighet att  upptäcka vad som egentligen sägs. Demoex visar vid flera tillfällen en

dubbelhet. Ord ges olika betydelser i olika sammanhang.
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Det pressande ansvaret

Politiken skiljs från människan och det vardagliga privata livet, trots att besluten som fattas

handlar om just människors liv. Det privata, det vill säga moralen, ges inget utrymme och i

politiken råder Förnuftet som en objektiv sanning (Bauman, 1993).

  Man skriver att medlemmarna inte ska behöva känna sig pressade. Av vad känner man sig

pressad egentligen? Ett beslut handlar, enligt Bauman, i grunden om ett moraliskt

ställningstagande och vi tvekar inför moralen. Bauman menar att vi delar upp helheten i

fragment just för att kunna hantera valen vi ställs inför (Ibid.).

  Partiets grundtanke, att så många som möjligt ska rösta i så många frågor som möjligt,

bäddar för just konsumtion av politiska fragment. Genom att låta varje individ ta enskilda

belsut i varje enkild fråga försvinner bilden av ett enhetligt arbete och gemensamma mål. Man

tar då med i beräkningen att medlemmarna i sluttänden kanske inte orkar med ”pressen” och

alla ständiga val.

   Genom rådgivarfunktionen kan medlemmarna alltså hårddraget sett avlastas från ansvaret

för sitt eget liv också. Det vill säga att de kan å ena sidan vara medlemmar och ”aktiva” men

bara i den mån man orkar sen kan man lämna över ansvaret.

Bauman menar att vi eftersträvar en balans mellan det socialt accepterade och en helt

individuellt föreställd identitet (Bauman, 1995). Här ges alltså den möjligheten.

Medlemmarna kan själva välja när de vill engagera sig utan att för den sakens skull riskera att

bli kallade oengagerade.

Diskussion

Återigen kan man ana rädslan för otilltäcklighet. Om vi inte vågar välja lämnas ansvaret över

till en rådgivare. Rådgivar funktionen skulle kunna spetsas till lite grand. Om ingen av

medlemmarna anser sig ha ”tid” skulle det praktiska resultatet faktiskt kunna bli en parti

representerad av rådgivare. Alltså samma system som svensk politik har redan idag.

2.6 Engagemanget
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”Lokalpolitiken blir då som ett smörgåsbord där man kan välja vilka frågor man vill

engagera sig i, eller komma med egna förslag.”

(www.demoex.net/index2)

Liknelsen vid ”smörgåsbordet” är väldigt talande. Det finns alltså något för alla men man tar

bara det man vill ha.  Om ”smörgåsbord” i den betydelsen fixeras innebär det också att man

kan välja bort en mängd maträtter. Man framställer lokalpolitiken i Deomex tappning som de

oändliga möjligheterna paradis, vilket det kan tänkas vara, men man bortser ifrån att ett val

alltid också innebär att välja bort.

   Medlemmarna kan ständigt ”välja” att engagera sig eller inte. Om de inte vill måste de inte,

det finns inga krav. Genom att det står alla fritt att välja det man vill, kan ingen anklagas för

ett val man indirekt gör genom att inte välja något annat.

Konsumtionen

  Här synliggörs ganska tydligt hur vi idag konsumerar politiken. Man använder till och med

”smörgåsbordet” som symbol för det politiska arbetet. Det vill säga att vi äter/konsumerar det

vi vill och struntar i resten, som så smångingom kan ersättas av något annat , mer populärt.

Om vi på detta sätt rationaliserar bort ointressanta ”varor” återkommer Baumans resonemang

om att den stora öppenheten och individualiseringen får direkt motsatt effekt. Vi kommer

alltså att stå inför betydligt färre möjligheter och med mycket mindre bredd trots de tillsynes

oändliga möjligheter vi bjuds. Om tillgång och efterfrågan skall styra politiken hur ska vi då

kunna sammanfoga det privata livet med det offentliga.

Diskussion

Frågan blir vad som händer med aladåben som ingen vill äta. Många frågor är direkt

obekväma att ta i och det blir troligtvis en viss typ av frågor som avhandlas.

Återigen kan man välja ett fragment att engagera sig i utan att egentligen ta ansvar för

helheten. Om en människa vid ”smörgåsbordet” har ansvar för kaviaren och äggen kan hon

med lätthet slippa ansvaret för resterande delar av ”bordet”. Det ligger nämligen på någon

annan.

  Hur väl en politisk sakfråga än sköts ingår den ändå i ett större sammanhang, som inte går att

bortse ifrån. Jag menar att risken med at kunna välja exakt vad man vill engagera sig i, på det



24

sättet Demoex uttrycker i citatet, är att enskilda intresseområdena hos medlemmarna blir det

enda som styr. Det innebär att de som inte, av olika anledningar, har tillgång till Internet

världen eller den skrivna texten, kan få sina intressen representerade eller ens framlagda.

2.7 Mottagande i Kommunfullmäktige

Demoex har vid flera tillfällen känt sig motarbetade i sitt arbete i kommunfullmäktige. Ett

exempel är hur Parisa Molagholi, enligt Demoex, kördes över på ett fullmäktige möte. Man

menar att de mer erfarna politikerna använder sin erfarenhet av formalia kring mötesgången

för att slippa behandla ärenden.

”…Kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgersson (m) har noterat att Parisa Molagholi från

Demoex inte har yttrat den formella frasen ”Jag yrkar på bifall till motionen”.

Birgersson passar på att ställa den listiga tvetydiga frågan:

-Yrkade du på bifall till motionen?

Parisa svarade ärligt nej. Men följdfrågan ”Vill du att motionen skall bifallas?” uteblir. Istället

säger Birgersson att han finner att kommunfullmäktige bara har ett förslag, nämligen att avslå

motionen.” (www.demoex.net/omDemoex/arkiv/fultknep).

Demoex menar att Birgersson utnyttjade Molagholis brist på erfarenhet eftersom det inte finns

någon anledning att rösta emot egna förslag.

   Möjligheten att få kallelse till Kf möten via e-post har, enligt Demoex, funnits tidigare men

i samband med att Demoex frågade efter den möjligheten, togs den bort. Kommunens

motivering var att det medförde extra kostnader för administration.

   Demoex hävdar motsatsen i och med att papper, frankering och distribution i praktiken

kostar mer. Partiet önskar nu i en motion att kunna få e-post kallelser igen för att kunna släppa

tanken på att ”…kommunens högsta tjänsteman medvetet fördröjer den offentliga

informationen i syfte att försvåra demokratiexperimentets verksamhet”

(www.demoex.net/omDemoex/arkiv/seninfo).

   Eftersom Demoex har valt Internet som forum för debatt och röstning innebär det att

medlemmarna inte träffas fysiskt. Deras önskar är dessutom att inte behöva närvara fysiskt

under kommunfullmäktige möten heller men Kf  kräver att ett parti representeras av en fysisk

person.
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Med tanke på hur Molagholi bemöttes av ordförande Birgersson får kanske Demoex sin tanke

om icke fysiska möten som bättre, bekräftad. Hade Birgersson bemött en svensk medelålders

man på samma sätt som han nu gjorde Molagholi?

Slutdiskussion
Det verkar finnas en postmodern diskurs om demokrati. Tankar om demokrati, i sin

betydelsefixering, har blivit den enskilde individens sak. Värdet av solidaritet och gemenskap

försvagas. Det viktiga är inte längre vad gemenskap är eller om den finns, utan vad kollektivet

kan göra för mig som individ.

   Problemet som uppstår är att när gemenskapen rationaliserats bort på grund av otillräckliga

bevis, vad gäller värdet av den samma, så rationaliserar vi bort oss själva. Argullol och Trías

kallar detta för ”förnuftets förtryck” (Det utmattade Västerlandet, 1993). Vår postmoderna tid

karaktäriseras, enligt Bauman, av att vara fragmenterad. Om vi underlåter att föra en

diskussion om etik, politik och hur vi möts, och låter diskurser stå oemotsagda, utan

artikulation i Laclau & Mouffes mening, kommer vi även att förlora många av människans

möjligheter till upplevelserna av att höra samman.

   Enligt Bauman söker vi (förgäves) efter gemenskaper att samlas kring. Lösningen är enligt

honom att föröka acceptera fragmenten, ambivalensen och förändringen för att därigenom

kunna befrias från ångesten.  Kanske ett politiskt system som fungerar också måste innefatta

flera olika sorter av möjligheter. Demoex kan vara ett sätt att vara politisk utan att för den

sakens skull utesluta andra sätt. Vi söker efter ett universellt politiskt system där allt är

klarlagt och entydigt rätt eller fel.

  Genom media och de nya möjligheter IT-tekniken ger oss översköljs vi av bilder och texter

som hela tiden på något sätt kräver ett  moraliskt ställningstagande som i sin tur blir en del av

vårt ständiga sökande efter identiteten och besvarandet och ställandet av frågor.

   Hur ska man förhålla sig till tillvaron? Bauman menar att olikheter och förändringar

kommer alltid att finnas, så är det bara. Frågan är, menar han vidare, hur vi hanterar den

ångest detta medför.

   De politiska frågorna är  inte nya eller på något sätt unika i världen, snarare handlar det väl

om hur vi idag ser på dessa frågor och därmed hanterar dem.  Vi förväntas dessutom att ta

ställning till frågor som i alla fall geografiskt  ligger långt ifrån oss men nu mera finns i våra

vardagsrum. Bauman talar om en ”Glokalisering” vilket jag i mångt och mycket håller med
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om. När världen blir större krymper den. Vår upplevelse av oss själva i världen förändras och

därmed världen själv…och vem bär ansvaret?

   Enligt Bauman görs de  postmoderna valen utifrån vår känsla, inte utifrån religion,

vetenskap eller samhälle som under moderniteten och tidigare.  När dessa inte längre utgör

vare sig mall eller skydd får vi förlita oss på en känsla när vi väljer. Vad det än må vara, i det

stora eller lilla. Detta resulterar i att vi aldrig har några garantier för att de val vi gör är

”goda”.

   Bauman menar vidare att en känsla alltid står i relation till andra. Min känsla är alltid

relationell och upplevs av mig själv först i en social situation. Min känsla av t.ex. rätt eller fel

blir inte ett problem egentligen, för mig, innan den möter en medmänniska som reagerar på

den. Alltså blir min upplevelse av min egen känsla hela tiden bekräftad, förkastad och speglad

i andra. Utan den/de andra upplever jag inte en viss känsla.

   Vi förväntas idag vara politiskt medvetna, att göra politiska val som vi sedan bör kunna

argumentera för. Vi ska kunna placera våra pensionspengar rätt dvs. klara av börsvärlden. Vi

ska vara kroppsmedvetna, inte äta för mycket eller för lite. Vi ska inte dricka för mycket sprit,

vara goda föräldrar samtidigt som vi gör en fantastisk karriär och tjänar pengar så att vi kan

konsumera mera osv. osv. Listan blir oändlig. Åtminstone i västvärlden.

    Vi har alla möjligheter idag till än det ena än det andra, om vi inte tar tillvara dem så får vi

skylla oss själva! Det kan inte vara möjligt. För att backa tillbaka lite då. Återigen, om mina

val baseras på en relationell känsla, är det verkligen bara mitt eget val då? Vem är det då som

väljer egentligen? Är det individen, kan individen göra ett helt igenom eget val, någonsin?

Kanske inte. Det kan ju naturligtvis, som kritiker till socialkonstruktivismen menar, resultera i

att vi alla blir individer inte personer. Egenskapslösa och utan möjlighet att påverka sina egna

liv. Det kan också som Bauman menar vara både vårt fördärv och våra möjligheter.

Möjligheten ligger då i hur vi möter andra. Att vi slutar tala om våra helt igen personliga,

individuella val som vi måste ta konsekvenserna av, och istället ser vår egen del i andras val.

Vi kan hamna i en likgiltighet där inget vi gör som personer spelar någon roll, eller det

motsatta, att vi bär hela världens elände på våra skuldror men det finns väl fler alternativ.

  Man konstaterar till höger och vänster att vi måste känna oss delaktiga för att kunna

engagera oss. Jag menar att vi är delaktiga. Vare sig vi vill eller inte. Det viktiga blir då vad vi

gör av den delaktigheten. Vi kan inte som enskilda personer rädda världen men vi kan välja

hur vi möter våra medmänniskor i vår vardag. Om ditt möte med mig får dig att känna dig

olustig är det inte bara din känsla, det är något som händer i vårt möte.
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Jag menar att i Demoex fall rationaliseras det fysiska mötet bort och därmed också den

moraliska impulsen som precis som känslan uppträder först i det mötet.

   Parisa Molagholi, Demoex ledamot i kommunfullmäktige, uttalar sig i  Hallands Nyheter

(030917) om ungdomars påstådda ointresse för politik och stöder min egen ståndpunkt; att

ungdomar är intresserade av politik men ”…ointresserade av de former som politiken har

idag.” Min fråga blir bara om Demoex verkligen i sin form kan uppbåda det engagemang som

krävs för att medlemmarna skall känna sig delaktiga och inte som isolerade poler i det

politiska arbetet.

   Jag tror att det i grunden finns ett intresse för inte bara politiken utan människorna som

berörs. Demoex visar en vilja att förändra och enligt de själva förbättra de politiska villkoren.

De har inte gett upp och lagt sig på sofflocket utan försöker faktiskt. För att använda Baumans

egna ord ” man has to be he-who-hopes.” så kan jag tycka att det är just det Demoex och dess

grundare gör – hoppas. Man gör ett försök i demokratins anda i hopp om förändringens

möjlighet.

   Om vi utgår från att vi är delaktiga måste vi också dela ansvaret, och det är snarare det

senare som enligt mig ligger i farozonen när politiken splittras upp i enskilda sakfrågor.

När allt ansvar blir placerat på individ nivå hur ska vi då kunna leva tillsammans. Om vi alla

går till vår terapeuts enskilda vrå och inte talar med varandra hur ska vi då kunna förstå.

    Å ena sidan kan jag se Demoex som ett positivt steg mot att hantera postmodernitetens

osäkra (flexibla) tillstånd men å andra sidan är det också ett  minst sagt trist accepterande av

individualism på gränsen till egoism.

   Bauman talar om moral som enbart uppstår genom möten. Var finns då moralen via

Internet? Medlemmar i Demoex kanske kan vara mer spontana på grund av att de  inte

behöver blotta sig på samma sätt som i fysiska debatter. Här ur springer kanske något gott.

Ungdomarna på Vallentuna gymnasiet upplevde ofta att de blev överkörda och negligerade i

rådande debatter. Det kan vara lättare att få gehör när ingen på förhand kan döma dig efter

kön, ålder eller etnicitet men det kan också resultera i en verklighetsflykt. Det vill säga att

man gömmer sig bakom sin skärm.

   Frågan om främlingen får två sidor om man utgår från Baumans tankar. Internet/Demoex

blir både ett sätt att förbehållslöst närma sig den andre och ett sätt att fjärma sig från varandra.

I den stora valfrihetens anda skapas ett allt större ”restavfall” de som måste kämpa för att ens

överleva. Det blir den rike turisten som kan utnyttja de fantastiska möjligheter som finns på

andra sidan den öppna dörren.
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   Under senare år har människor kunnat söka bidrag till demokrati experiment och projekt

(www.demokratitorget.gov.se). Hittills har det kommit in ca 1 200 ansökningar och

regeringen har beviljat stöd till 142 st projekt (Ibid.). Bland dessa 142 finns dock inte Demoex

med. Under länken ”Genomförda projekt” och ”Åtta goda exempel” finns inte heller Demoex

omnämnda av kanske naturliga själ, eftersom de inte utnyttjat något bidrag. Dock anser jag

det vara en brist eftersom Demoex faktiskt kommit väldigt långt i sitt arbete med e-

demokratin och av de nämnda projekten på Demokratitorget är inget så långt utvecklat som

Demoex. Kanske Demoex uppfattas som ett hot alltför fjärran från det vi känner till och på

grund av det får stå tillbaka?

   Efter att nu ha plockat isär Demoex vill jag ändå och åter säga att detta trots allt är något

gott. Som tidigare nämnts är detta en vilja till förändring att låta politiken finnas till för

medborgarna och inte tvärtom. Det händer något. Det är mycket konstruktivt och det hade

varit lättare för grundarna att strunta i alltihop Det gör de alltså inte.

   Det finns en anledning till att unga människor inte röstar och att Demoex startar.  Demoex

bidrar faktiskt, trots min kritik, till att stärka min personliga ståndpunkt, att inte ge upp. Man

kan bara ”vara-för” allt annat är förödande.

”Livet behöver inte vara så här. Det rum vi bor i tillsammans kan vara

välstrukturerat – strukturerat i samförstånd. I ett sådant rum, där flera saker som

är väsentliga för oss alla (transporter, skolor, läkarmottagningar,

kommunikationsmedel) delas, kan vi se varandra som villkor, och inte hinder,

för både vårt kollektiva och vårt enskilda välbefinnande”

(Bauman, 1995: 354-355)
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