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Deltagardemokrati fOr fler
Teknik och organisation ska
anvandas sa att medborgarna
tar okat inflytande, skriver
Tomas Ohlin .

Obama vann valet med stor
hjalp av natet, sags det. Mail,
bloggar och YouTube anvandes
flitigt. Manga nya natgrupper
bildades. Han anvande databaser pa natet med framgang: for
kampanjer, och insamlingar av
bade pengar och goda rad fick
plats.
Den entusiasm och gladje som spreds i Obama-lagret
byggde mycket pa vi-kanslan,
dar natet spelade en roll.
Ar det bra satt att anvanda
natet for demokratiska syften?
Ja, visst. Men det finns ocksa
andra satt som mer bygger pa
dialog. Natet ar var stora mojlighet att skapa gemensamhet.
Gemensamhet mellan oss medborgare och med vara folkvalda beslutsfattare.
M edborga re, inte motborgare

Den kansla av social isolation som florerar i nutid, kan
motverkas och vandas till sin
motsats nar vi ser att vi alia i
okande grad kan vara med.
Motborgaren blir da en
verklig medborgare. Hon kan
saga: "Jag fick tillfalle att narvara vid beslutet om den nya
busslinjen. Jag var med i diskussionen, gav synpunkter, och
tycker att man Iyssnade. Vi var
ett antal som hade kontakt via
natet, och sedan traffades. Det
kanns bra att ha varit med".
Hur ska alltfler kunna vara
med? Det bygger pa att vi omorganiserar delar av beslutsfattandet. Det maste bli mer
vanligt att oppna for kontakt
med medborgarna, och att
konsultera dem. Visst finns for20
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slagslador och blanketter for
petitioner, t ex via natet. Men
forslagen foljs inte all tid upp.
Visst kan vi ordna IokaIa omrostningar via natet. Det
blir alit viktigare nu nar den
tekniska sakerheten okar.
Hur nara kan medborgarna
komma de slutliga besluten?
Ett satt att fordjupa medborgarnarvaron ar att i hogre grad
tillampa ddiberativ demokrati.
Pa svenska kan vi tala om deltagardemokrati eller samradsdemokrati.
Direkt kontakt med besluten

Det kan ga till sa att en grupp
medborgare samlas for inlasning och diskussion. Man
diskuterar sig fram till en gemensam standpunkt - vilket
ofta innebar att ddtagarna far
tillfalle att nyansera sina uppfattningar under resans gang.
I det ideala fallet har alia
deltagare vid processens slut
mer eller mindre tydligt medverkat till gruppens beslutsforslag.
Man har kort och gott "varit
med", och man viii veta att beslutsfattarna verkligen kommer
att ta intryck av vad samradet
kommer fram till.
Man kan mata medborgarnas narhet till besluten. En situation dar medborgarna har
mojlighet att befinna sig sardeles nara sjalva beslutsfattandet innebar ett mer direkt
deltagande an att bara fa information om tagna beslut i
efterhand. Skalan "direkt - representativt" deltagande har
inte en bart tva punkter.
I manga fragor kan vi naturligtvis valja att noja oss med att
overlamna hda bes]utsfattandet till vara valda beslutsfattare.
Det kan rora fragor som ar eko-
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nomiskt eller tekniskt komplicerade, eller fragor dar vi helt
enkdt ar ointresserade. Men
det finns tusen fragor kvar, dar
medborgaren kan vilja komma
sarddes nara besluten.
Att ha direkt kontakt med
kanske bara ett enda beslut i
halvaret kan av manga medborgare upplevas som vasentligt.
Ddtaga re i de grupper och
pander som bildas maste naturligtvis utses med omsorg.
Det ar viktigt att urval ar representativa. Inte bara lobbyisterna ska fa plats.
Det kan vara resurskravande med sadana urval, men det
ar viktigt att inte vissa medborgargrupper utestangs, av sociala eller tekniska skal.
I flera kommuner finns idag
pander av denna typ, mer eller
mindre representativa. Dialoggrupper finns som ar utsedda
for kortare eller Iangre tid.
Sveriges Kommuner och
Landsting har god overblick
over detta, hur den Iokala demokratin pa detta satt utveckIas.
En kommun kan delegera
beslut till en panel. Det kan formuleras sa att "vi beslutsfattare
kommer att besluta vad ni medborgare foreslar". Sadana med-

borgarbeslut ar annu ovanliga,
men de finns. De symboliserar
verklig maktddning.
Vilken roll har natet i dessa
processer?
Bloggar, wikis, Facebook
och Twitter med fler underlatta r naturligtvis bade organisation och genomforande.
Det finns ocksa mojlighet
for var och en att delta i simuleringar (liknande Sim City). dar
man kan se de sociala och ekonomiska konsekvenserna av
sina fOrslag. Och man kan organisera uppfoljningar, dar vi
kan se hur vara valda politiker
forverkligat sina vaiiOften.
Vi nar aldrig det perfekta

Det sarskilt viktiga ar hur politikerna organiserar beslutsfattandet.
Nar teknik och organisation
anvands for att framja okad
maktspridning, sa att medborgarna far okat inflytande, har
ett nytt demokratiskt !age intratt.
Att oka medborgarnas inflytande, det ar dock en stand ig
process. Vi nar aldrig det !age
dar demokratin ar perfekt, och
vi kan sla oss till ro.
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