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Morgondagens lokaldemokrati mdste starkas

Delaktighet via Internet
Avst and et mellan valj are
och va lda m ast e mi ns k a.
Forst ark t dem ok rati pa loka lp lan et ar avgo ra n de,
m en ar Kari n Karlsb ro och
Tom as O hlin.
Det talas om bristande kontakt mellan medborgarna
och folkva lda. Bi Puranen
har i sin undersokning for
Institutet for Framtidsstudier fragat ungdomar om
deras installning till politiken. Det visar sig dar att
yngre manniskor ar tydligt
optimistiska infor sina moj1igheter att kunna paverka
framtida politik, men att de
ar missnojda med dagens
kontakt med de folkvalda .
Alit detta mas te vita pa a llva r. Det ar sva rt att tro att
dagens
fortroendevalda
sku lle kannetecknas av en
samre moral och vandel an
gardagens.

Stora rubriker
Dagens "affarer", som trumpetas ut av massmedierna,
har dock medverkat til l att
uppmarksamma saken. Rubrikerna ar storre nu.
Di skussionen
om
poli tikernas etik och mora I
kan ges olika former. Goran
Persson sade i DN den 2 ju li
1997: "Det ar klart att fortroendet for politiker inte
ar sarskilt stort nar vi bara
levererar
skattehojningar
och bespa ringar och dessutom har en sa hog arbetsloshet".
Han menar alltsa att det ar
med skattesa nkningar och
atgarder for nya jobb som
man skaffa r sig medborgarnas fortroende. Han ar inte
den ende som sager sa. Kanske ar det just den attity-
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den, att politiker ska vara
fo lkets stand iga jultomtar
och komma med mjuka
paket, so m ar en del av problemet.
Vi har idag har en bristande
kommunikation
mellan
medborgare och politiker.
Denna demokratiska brist
maste vi gora nagot at. Vi
maste hitta nya form e r for
dialog mellan valjare och
valda, samt fornya de polit iska arbetsformerna. Folkpartiet
Iiberalerna
har
under lang tid placerat sig i
framsta Iedet vad galler att
varna demokrati bade i det
globala och i det lokal a perspektivet.

Djupt engagemang
Engagemanget for nya nationers och folks demokrat iska mojligheter ar djupt.
Pa Europaniva finn s konstrukti va liberala ideer om
hur demokratin skall kunna
fordjupas. Pa det lokala planet har partiet engagerat sig
i personval och stadsdelsnamnder. Nya former har
provats. For det fria ordet
har folkpartiet alltid legat i
taten, t ex for tillkomsten
av narrad ion och for de
kommersiella
radiostationerna. H ur kan vi ga vidare 7
V i menar att tekniken nu
skapar nya mojligheter. Internet nar snart alia medborgare, och kan mycket va l
vidareu tvecklas
till
ett
verkligt demokratiskt redskap. Redan har det byggts
upp samhallsdatabaser dar
fundamental samhallsinformation och viktiga samha llstjanster
formedlas
till
envar. Detta ar ett viktigt
steg. Men demokratin on -

skar nagot mer, den ar inte
en envagsprocess. Det ar
inte bara fr aga om att formedia kunskap till folket,
det ar ocksa Fraga om att
lyssna och ta intryck. Hur
framtrader detta i folkpartiet liberalernas forslag till
partiprogram, som snart ska
faststallas 7 Lyssnandet finns
med . I flera sammanhang
beton as i denna text att
medborgarna maste ges tillfalle att framfora sina sy npunkt er . Man pekar pa olika
form er. Nya medier maste
vara oppna for envar, offentligheten ar fundamental. Men ar detta tillrack1igt? Redan idag har vi en
fundam ental off en tl ighetsprincip - som dessutom fores las vidgad av datalagskommitten.

Politiskt deltagande fattas
Men nagot fattas. Vi menar
att det ror det politiska deltagandet . Det maste bli
mojligt for medborgaren att
kanna att hennes e ll er hans
asikter och forslag har en
rimlig chans att bli borda
och kunna leda till resultat.
Det ar framfor alit pa det
lokala planet som detta kan
visa sig viktigt for manga .
Centrala politiska fragor ar
ofta komplicerade till sin
natur. Men det finns tusen
lokala fragor dar det politiska systemet bor lyssna och
ta intryck mer an idag. Det
kan rora mycket jordnara
ting, som var det nya dagiset ska ligga, hur sko lmaltiderna ska vara, va r sparvagnshallplatsen ska befinna
sig. Det ar den manniskonara politiken som fader det
vidgade intresset, som fram-

jar engagemanget i de overgripande fragorna, dar vara
folkvalda ar vara fundamentala roster. Den en sk i Ida
medborgaren maste kunna
del taga i manga fler sam tal,
och i fler lokal a moten.

Nya former fiir demokrati
Tiden racker int e till. Har
behovs nya former, enkla
mojligheter att bilda grupper. Och de behovs fler lokala politiska omrostningar
for att bekrafta samtalets
resultat. Diskussioner och
forslag till beslut maste
flyttas fran kommunbyrakrater ut till skolor och
dagi s, foraldrar och brukare.
For att Internet ska bli ett
valfungera nde kommunikationsmedel och for att undvika dyra felinvesteringar ar
det viktigt att staten och
kommunerna har en st rat egi
for hur vi ska anvanda det
demokratiskt. Hur ska sa
manga sommojligt kunna na
natet 7 Hur stor del av kostnaderna for den lokala diskussionen viii kommunerna
ta 7 Det kan ve rka ovant att
sitta vid ett tangentbord
och sanda sina synpunkter
och ge sin rost i nagon lokal
fraga . Eller att anvanda sig
av datoriserade telefonsvarare. Men mellan motena ar
detta viktigt. Det ar dagens
och framfor alit morgondagens del tagande so m ser u t
sa . Naten kan medverka till
att vi far ett mer levande
politiskt deltagande.
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