IT ger nya mojligheter

dessutom kan ena sig kring en och
samma person .
Valjer man i stallet en liten kommu n och ser pa kommunvalsresultatet
ser det annorlunda ut. I Nordanstig,
lanets m insta kommun, fick fo lkpartiet samman lagt 357 roster. Dar hade
valsedelns sista och fjortonde namn,
Nils Jouad i Gnarp, endast behovt
mobilise ra 18 anhangare for att knipa
det forsta av fo lkpartiets tva mandat i
fullmaktige fra n listettan Borje Lindblom. Knappast nago n omoj lig uppgift
om slakt och vanner ar pa gott humor.

Skapa kontakter med
valjarna

Svarare i stor kommun
I en storre kommun blir det naturligtvis svarare . Basta folkpartikommunen
i Janet ar residensstade n Gade. Dar
fick folkpart iet 5.161 roster vilket
rackte till 8,9 procent och sex mandat
i fu llmaktige. Ungdomsforbundets davarande regionombudsman Asa Harkegard (nummer 33 pa valsedlen)
skulle da behovt mobilisera 258 kompisar och slaktingar for att sla ut ettan
Kenth Lovgren.
I folkpart iet landet runt pagar nu
nomineringar til l valsedlarna och i allmanhet arrangerar man, eller planerar
for, utbildning av kand idaterna med
u tgangspunkt fran personvalssystemet . Detsamma torde galla aven for
andra partier.
Det bor darfor redan i 1998 ars val
kunna valjas in kand idater som far sitt
mandat med hjalp av kryssning. Om
personvalen sedan Ieder till inre stridigheter och fraktionsbildningar aterstar att se. Redan nar olika kandidater
kommer igang med sina eventuella
kampanjer kan man kanske fa en
fingervisni ng om det.

Trearsgrans forsvinner
Den nya va ll agen foreslar aven nagra
anclra foranclri ngar. Rost langder kommer endast att tas fram i samband
med val och den sarskilda rostlangden
for utlandssve nskar tas bort . 30 dagar
fore ett val avgors om en person har
rostratt. Samtidigt forsvinner kra\·et
att utlann ingar, om de ar medborgare
i EU- land eller i No rge eller Island,
skall ha varit mantalsskrivna i tre ar i
en kommun for att rosta i kommunva let.
Aven kyrkova let paverkas. Fran
och med 1997 ars kyrkoval, det vill
saga i hos t , kommer va ldagen att vara
t redje sondage n i september och ma ndatperioderna for ky rkofu ll maktige
och andra kyrkliga organ att vara fyra

ar.
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De politiska partierna har blivit
opinionsundersokningarnas
vm~

sla-

Men /orbud hjalper inte,

tvdrt om borde vi arbeta for fler
och battre lwn takter mellan politiker och valjare. Internet erbjuder en sddan mojlighet, skriver
Tomas O hlin.
Opinionsinstituten har fatt for stor
makt, skriver Olof Petersson. Att han\·isa till opinionssiffror i \'iktiga politiska beslut ar att tillmata clessa institu t for stor makt.
De tillfragade telefonsvararna vet
nog inte att deras uppfattning i telefon kan fa starka konsekvenser, fortsat ter han. De tata opinionspej lingarna
Ieder till att vi far en permanent val rorelse. De po l i tiska partierna var en
gang ideburna rorelser, fy llda av patos
att skapa ett nytt samhalle. Nu ar man
pa vag att bl i de senaste opinionssiffrornas slavar.
I debat t e n har framforts att vi bor
rekommendera SIFO, TEMO, IMU,
SCB mecl flera att lugna ner tempot,
att vara mer sparsamma med sina pejlingar. Det skulle kunna fa en valgorande effekt, sags clet, ocksa for att un dersokningarnas kvalitet da skulle
kunna bringas att oka. Instituten skulle kunna a rbeta med stone populationer, fa storre sakerhet i utsagorna.
Det finns forespnikare for forbucl
mot att publicera opin ionsmat ningar t
ex en ma nacl fore allmanna va l.

En sadan broms ar inte onskvard,
och dessutom skulle den inte fungera.
Det finns alltid kana ler for att sprida
budskap. Och det ar principie ll t fel. I
stallet bor vi gora det motsatta, stodja
allt fler kontakter mellan medborgarna
och det politiska systemet.
Annu har inte alla Internet, men
det sprider sig fort. Det ger mojlighet
att organisera kontakter mellan medborgare i nya former . Vi kan gora opinionsundersokningar bade tatare och
skarpare. Mangder av organisationer
och grupper anvander sig redan av
denna kontaktform for att arbeta fram
gemensamma intressen och uttrycka
uppfattningar. Garclagens enstaka opinionsundersokningar ar iclag normala
natburna gruppkontakter i hundrata ls
amnen. Dagens opinionsinstitut har
fatt konkurrens.

lokal diskussion
Det ar kring lokala fragor som diskussionen pa Internet samlas mest natur1igt. For min del kan jag knappt koppla
in mig pa natet forran m1gon sadan undersokning presenterar nagot nytt.
Detta utgor en grogrund for en
mer aktiv demokrati, som bygger pa
de ltagande. En mer levande kontakt,
som i princip ar oberoende av var du
befinner dig och nar clu har tid.
Vi kan spricla op in ionsmakten
genom att skapa fler, inte farre, kontakter.
Fo rbucl ar ingen losni ng. Vi har
iclag ett nytt redskap for att skapa de ltagande. Det blir ett battre polit iskt
system och en battre demokrati.
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