






DEMOKRATI – VAD ÄR DET?
Demokrati, vad är egentligen det? Det 
är en fråga som många idag ställer sig 
efter det att landet upplevt demokrati 
under trettio års tid. Svaret borde 
vara lätt att forma. Demokrati är det-
samma som att man får säga vad man 
vill men riskerar att bli åtalad för 
det och sedan att man inte får göra 
som man säger därför att detta är i 
strid med lagens bokstav.

Men demokrati är också mycket annat. 
Man får till exempel göra som man vill 
i de fall man har lust och sedan man 
gjort det tillräckligt länge har re-
geringen och myndigheterna vant sig 
vid det och säger inte längre ifrån. 
Titta bara till exempel på sidojobben 
på TV, som från början stod i strid 
med TV:s författning. Idag gör det det 
inte utan istället far Nils-Erik själv 
ute i folkparkerna och ”fjantar” sig.

Men demokratin är också något vack-
ert om man tittar närmare på den (och 
ser dåligt) eftersom det innebär att 
regeringen väljs av oss alla och gör 
sedan vad den vill under två år för 
att i slutet av sin mandattid konsta-
tera att det som de lovat inte blev 
utfört och därför utger man ett nytt 
löfte om att utföra det och får då 
nytt förtroende av de flesta. Och så 
småningom får man pension för att man 
lovat vackra saker under sin livstid 
eller eventuellt blir man landshövding 
på gamla dar.

Demokrati är alltså tänjbart liksom 
tuggumi och kan man tänja tillräckligt 
länge kan man tydligen bli hur lång 
som helst. Titta bara på regeringsche-
fen, han har man tänjt på länge nu men 
så har han blivit därefter också.

Vad har då demokratin betytt för 
Trollhättans del. Det är också en frå-
ga som är befogad och vi konstaterar 
då t. ex att alla får bo här om man 
har bostad och att alla får använda 
samma bussar etc.

Men det finns också en rad andra saker 
som demokratin gjort med staden under 
dessa år. Bland annat har man lyckats 
göra en kanal som årligen går med en 
förlust av cirka ett par miljoner kro-
nor. Och vidare har man skapat gator i 
staden som ingen hittar fram till där-
för att det går runt samma kvarter hur 
många varv som helst. Därför gäller 
det för besökaren att redan innan han 
anländer ha förskaffat sig god känne-
dom om vad gatorna heter och i vilka 
riktningar de går. I dagens läge finns 
det t. ex. gator som går runt hela 
staden.

En annan sak finns också som demokra-
tin bör tillskrivas. Man har startat 
en tidning vilket ju tyder på att det 
tidigare ”trolösa” organet måste skaf-
fa sig en ny marknad.

Demokratin kräver fritt utbyte mellan 
de olika partierna och denna tidning 
vill liksom ett flertal andra social-
demokratiska tidningar helst ingenting 
annat än att få presstöd. Presstöd är 
en sak som är så pass viktig att till 
och med högern har blandat sig i det 
och enligt herr Holmberg borde inte 
andra än högertidningarna ha presstöd. 
De är ju kända för att gå dåligt, så 
däligt ställt som dessa företagsled-
ningar har det.

Vi hoppas härmed att vi kunnat ge er 
en inblick i det sköra men vackra äm-
net socialdemokrati, för ni har väl 
inte trott att vi menat enbart demo-
kratin, för den bygger ju på lika lö-
ner åt alla etc. och det har vi soci-
aldemokrater strävat efter, inte ens i 
Trollhättan.

Ess-H

Dagens ledare:





















 

 

 

 

 


