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Polariseringen har ökat och det parlamentariska arbetet har blivit lidande. Som partipolitiskt mål har kampen om
regeringsmakten blivit viktigare, skriver Johan Danielsson.

Tonläget vrids upp och destruktiva normer får fäste som ökar
polariseringen, våra primitiva egenskaper lockas fram, skriver Johan
Danielsson.
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En e�ektiv demokrati vilar på vördnad och inkludering och handlar om våra politikers
förmåga att leverera resultat. Herbert Tingstens uppfattning var att demokratin förutsätter
en ”jämvikt mellan gemenskap och splittring, mellan samverkan och strid”. Orsaken beror
på vårt proportionella valsystem och att Sverige har dominerats av minoritetsregeringar.

Gränsöverskridande partipolitiska överenskommelser är en förutsättning för demokratins
e�ektivitet. Att vinna röster och riksdagsmandat och genom parlamentariskt arbete i
riksdagen få igenom sin politik – närande parlamentarism – är det partipolitiska målet i
detta paradigm.

Exempel på den närande parlamentarismen är det �nanspolitiska ramverket. Sveriges
resultaträkning visade 2000-2019 drygt 41 miljarder om året i vinst. 2017-2019 var vinsten i
snitt 117 miljarder.

Så skriver du en debattartikel

Polariseringen har ökat och det parlamentariska arbetet har blivit lidande. Som
partipolitiskt mål har kampen om regeringsmakten blivit viktigare. Politiken har blivit mer
scenkonst än statskonst och som medborgare upplever man att det är valkampanj året runt
– tärande parlamentarism – med splittring och söndring som följd.

Viktiga frågor hamnar i långbänk och utsätts för pro�leringsiver och handlingsförlamning:
skolan, äldreomsorgen, gängproblematiken, integrationen, hedersrelaterat våld,
infrastruktur och landsbygden för att nämna några. Lokalt/regionalt har politiken i Karlstad
och Värmland präglats av �era a�ärer som tyvärr har försämrat den politiska legitimiteten
och tagit extra personella och ekonomiska resurser i anspråk.

Den gradvisa förskjutningen från den närande till den tärande parlamentarismen är ett
problem över partigränserna då ett nytt paradigm är på väg att etableras. Skriv- och
pratbubblor produceras för att �ytta fokus från sig själv och sitt parti med siktet inställt på
syndabockar och att lyfta populistiska frågor. Tonläget vrids upp och destruktiva normer får
fäste som ökar polariseringen, våra primitiva egenskaper lockas fram. Stormningen av
Capitolium är ett exempel på hur fort det kan gå när en demokrati eroderas.

I lagstiftningen framgår det tydligt att utvecklingsansvaret ligger på det politiska ledarskapet
med betoning på det långsiktiga och hållbara för framtida generationer. Leverans och
resultat framhålls också då ord som ”verka för”, ”utövas”, ”skapa” och ”genomförande”
uppmanar till handling.

Nationella insatser pågår för att stärka demokratin. Utgångspunkten är att medborgarna
ska skärpa sig. Vår bildningsrevolution är en del i ett paradigmskifte att främja den närande
parlamentarismen. I enlighet med utvecklingsansvaret måste politikerna själva vara den
förändring de vill åstadkomma i världen och gå före och visa vägen.
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Bildning handlar om att utveckla vår visdom, en utveckling mot djupare insikter om sig själv,
om andra och samhället i stort. Vår förmåga att se större sammanhang och mönster och
applicera detta i vardagens bestyr. Bildningens etiska och moraliska kompassriktning är
värdigheten och välviljan som går hand i hand med den implicita värdegrund som vår
konstitution är byggd på.

Bildningsrevolutionen hänger ihop med vår historia, livslångt lärande och
demokratiutveckling och börjar med särskilda bildningsaktiviteter till politiker och fortsätter
med bildningsaktiviteter till allmänheten. Bildningsrevolutionen kan börja i Värmland.
Konceptidén �nns men hjälp behövs från forskarsamhället för att helheten ska falla på plats
och politisk insikt och mod behövs för implementering och genomförande.

Johan Danielsson

The Heapple och O�ensiva Karlstad Värmland

DEMOKRATI HERBERT TINGSTEN HISTORIA OFFENSIVA KARLSTAD

REGERINGEN RIKSDAGEN VÄRMLANDS LÄN
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