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9. kaf l i

LÝÐRÆÐI, KOSNINGAR
OG VORIÐ 2006

1. Vor ið 2006

„Vont er þeirra ráng læti, verra þeirra rétt læti,“ sagði Jón Hregg viðs -
son forðum og enn lengra aft ur í fornöld inni sagði firasýmakkos, um
leið og hann snupraði Sókrates fyr ir fífla læti og upp gerðar fá vísi, að
réttlæti væri ekkert annað en það sem kæmi hinum sterka vel.161

Síðan firasýmakkos hædd ist að Sókratesi hef ur rétt læt ið verið eitt af
meg in viðfangs efn um heim spek inga en líka lög fræðinga, stjórn mála -
fræðinga, fé lags fræðinga og loks hag fræðinga eft ir að slík ir fræðing ar
urðu til. Fyr ir vik ið vit um við að rétt látu ríki er stjórn að lýðræðis lega
því lýðræðið er hin allra besta af allri mögu legri stjórn skip an. fiað er
bara þessi eini hæng ur á, nefni lega að við eig um í mesta basli með að
segja hvað lýðræði er.

Karl Popp er sagði eitt sinn að lýðræði væri stjórn arfar sem gerði
fólki kleift að skipta um vald hafa án blóðsút hell inga. fietta gerir lýð-
ræðið sann ar lega eft ir sókn ar vert. En er þetta allt og sumt sem lýð-
ræðið hef ur til síns ágæt is? Ein hver kynni að bæta við að lýðræði sé
það stjórn ar far þar sem fólk ið stjórn ar rík inu – lýðræði er stjórn lýðs -
ins. Eins og aðr ar klisj ur hljóm ar þetta vel. En augna bliks um hugs un
leiðir í ljós að klisj an er full kom lega inni halds laus. 

161 Platon, Rík ið, 338C.
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Kunningi minn einn hefur tekið þátt í mörgum kosningum og
alltaf lent í minnihluta. Í síðustu borgarstjórnarkosningum kaus
hann Frjáls lynda flokk inn og var nokk uð hróðug ur að kvöldi kjör -
dags þeg ar hann sá að flokk ur inn hafði hlot ið 10% at kvæða. Að vísu
er það enn minni hluti, en dá góð sneið eft ir sem áður. fiað var held ur
annað upplit á honum nokkrum vikum síðar þegar í ljós kom að
Frjáls lyndi flokk ur inn átti ekki full trúa í neinni nefnd borg ar inn ar. 

„Vertu samt glaður,“ sagði ég og reyndi að hughreysta manninn,
„þú hefur þó alltént notað kosningaréttinn og þannig tekið þátt í
að stjórna borginni. Og þar með stjórnar þú borginni eins og allir
hinir.“

„Ég stjórna engu og allra síst borginni,“ svaraði kunninginn,
„held ur hef ég ver ið hafður að fífli í nafni lýðræðis ins.“ 

„Já, en svona er lýðræðið,“ maldaði ég í móinn. „Sumir lenda í
meiri hluta og aðr ir í minni hluta. Öðru vísi get ur það ekki ver ið.“

„fiað get ur vel ver ið,“ sagði kunn ing inn og það var al veg ljóst að
hon um var eng in hugg un í þeirri óvé fengj an legu staðreynd að ef ein -
hver er í meiri hluta þá sé viðbú ið að ann ar sé í minni hluta. „Ég er að
minnsta kosti í stærri minni hluta en Fram sókn, sem virðist þó vera í
meiri hluta í stjórn inni sem sam an lagt er samt í minni hluta. Í þess um
kosningum eru allir í minnihluta, meira að segja meirihlutinn.
Minni hlut inn verður að meiri hluta þeg ar kem ur að því að stjórna, og
þá verður meiri hlutinn að minni hluta og fær bara að fylgj ast með og
í besta falli að kjósa á móti meiri hlut an um. En kosn ing arn ar skipta
auðvit að engu máli, því það er minni hlut inn sem stjórn ar með því að
verða að meiri hluta og meiri hlut inn, sem stjórn ar ekki af því að hann
er í minni hluta, ræður engu.“

fiótt mér fynd ist kunn ingi minn vera með ein hvers kon ar útúr -
snún inga eða beita mig mælsku brögðum, þá gat ég samt ekki hrak ið
það sem hann sagði. fiað var eitt hvað veru lega fífla legt við þetta allt
sam an. Í öllu falli vissi ég ekki hvern ig ég gæti mælt þessu lýðræði
bót. Ég vék því tal inu að þeirri dæma lausu vætu tíð sem hafði hrjáð
borg ar búa síðasta mán uðinn og eng inn réð neinu um. 

„fiað er hreint ótrúlegt að það skuli einungis hafa verið fjórir
vætu laus ir dag ar í Reykja vík all an júní mán uð.“

138 lýðræði
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„Satt er það,“ sagði hann. „Sólskinsdagarnir eru í hræðilegum
minni hluta.“

2. Lýðræði í kreppu

fiað er ekki bara kunn ingi minn sem er að missa trúna á lýðræðið.
Lýðræðið á und ir högg að sækja, sum ir segja að það sé í kreppu. En
hver er krepp an? Hnatt væðing, sér fræðinga veldi, vel meg un og vani –
allt eru þetta at riði sem fólk nefn ir sem ástæður þess að lýðræðið sé í
kreppu eða sé að minnsta kosti ekki eins frísk legt og ein hvern tím -
ann áður. 

Hnatt væðing in

Hnatt væðing in veg ur að lýðræðinu með tvenn um hætti. Í fyrsta lagi
með því að mikið vald hefur færst frá stofnunum og fyrirtækjum,
sem hafa fram að þessu unnið innan marka (þjóð)ríkisins, yfir til
alþjóðlegra fyrirtækja. Til skamms tíma mörkuðu landamæri ekki
bara búsvæði heldur einnig valdasvæði. Nú marka landamæri bú-
svæði, en af mörk uð valda svæði eru smátt og smátt að mást út og í
staðinn hefur orðið til eitt allsherjar valdasvæði – heimurinn.162

Sam hliða þessu og ef laust í marg vís legu sam spili, hef ur hug mynd in
um þjóð veikst. „Hnatt væðing in veik ir á skömmum tíma lýðræðis leg
kerfi en meðal þeirra var þjóðin fremst í flokki,“ segir Jean-Marie
Gué henno og held ur svo áfram: „Lýðræði og þjóð voru í raun óað-
skilj an leg og nú næra þreng ing ar þjóðar inn ar kreppu lýðræðis ins.“163

Hnatt væðing in er mik il ögrun þeim sem hafa trú á lýðræðisleg um
stjórn ar hátt um og kann að kalla á mik ils verðar breyt ing ar á stjórn -
skipu lagi þjóða og hlut verki al þjóða stofn ana. fiannig kann grein ar -
mun ur inn á ut an rík is mál um og inn an rík is mál um brátt að heyra sög -
unni til: öll mál eru í senn ut an rík is mál og inn an rík is mál. En hvað
sem þess um at riðum líður, þá var það ekki þetta sem angr aði kunn -
ingja minn.
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162 Sjá t.d. Georg Henrik von Wright, „Tækniveldið, þjóðríki og náttúran“,
Fram fara goðsögn in.

163 Jean-Marie Gué henno, „Kreppa lýðræðis“.
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Sér fræðinga veld ið

Sér fræðinga veldi get ur einnig graf ið und an lýðræði og það er sýnu
skeinu hætt ara en hnatt væðing in fyr ir þá sök að það er lúm skara – og
við tökum því fagnandi. Sérfræðingaveldi getur tekið á sig ýmsar
myndir. fiegar það varðar heilsufar kann það að birtast í sjúk-
dómsvæðingu þar sem hvers kyns frá vik eru skil greind sem af brigði -
leg og kalla á meðferð.164 Í upp eld is mál um birt ist sér fræðinga veld ið
í því að for eldr ar van treysta eig in dóm greind og leggja allt traust á
ólíka sér fræðinga. Í efnahags mál um birt ist sér fræðinga veld ið í því að
fólk spyr sig ekki sjálft hvað sé skyn sam legt, á hverju það þurfi að
halda eða hvers konar breytingar það vilji sjá, heldur leggur það
traust sitt á hag fræðinga og grein ing ar deild ir banka. Og við fögn um
öll um þess um sér fræðing um vegna þess að nú tím inn er svo flók inn
að venju legt fólk skil ur hann ekki – það þarf sér fræðinga til. En ef
við leggj um traust okk ar um of á sér fræðing ana, þá gröf um við und -
an okkur sjálfum sem manneskjum. Við afsölum sjálfræði okkar í
hend ur ann arra. Á sviði stjórn mál anna þýðir þetta að við fram selj um
okkar eigið sjálfstæði í hendur annarra og að lokum vöknum við
kannski upp við þann vonda draum að við höf um aflagt sjálf an hæfi -
leik ann til að hugsa. Við höf um breyst í dóm greind ar laus reköld. 

Lýðræði þrífst ekki meðal dóm greind ar lausra, van hugs andi ein -
stak linga held ur krefst það virkra, hugs andi og sjálf stæðra borg ara.
Stund um segj um við að það sé helsti kost ur lýðræðis sam fé lags að þar
sé fólk ið frjálst. fietta get ur ver ið rétt, en fólk verður aðeins frjálst –
það verður aðeins borg ar ar frek ar en þegn ar – ef það hef ur tamið sér
að hugsa og taka þátt í að móta þann vilja sem birt ist í at höfn um rík -
is ins. fietta var hugs un Rous seaus í hinni mögn uðu bók Sam fé lags -

sáttmálanum.165 Undan þessu kann sérfræðingaveldið að grafa, en
ekki vegna þess að sér fræðing arn ir séu svo gírug ir til valds ins, held ur
vegna leti þeirra sem reiða sig á þá. En það var ekki þetta sem kunn -
ingi minn var að kvarta yfir.

140 lýðræði

164 Sjá t.d. Ólafur Páll Jónsson og Andrea Ósk Jónsdóttir ritstj., Sjúkdómsvæðing.
165 Jean-Jacques Rous seau, Sam fé lags sátt mál inn.

������������	
	����������	
	����	�������		���������		�����		���	���



Vel meg un og vani

Sum ir segja að vel meg un in, sem er helsta keppikefli fólks nú á tím -
um eins og endranær, hafi graf ið und an lýðræðinu. Ástæðan er sögð
sú að það sígi póli tísk ur höfgi á fólk yfir guf un um úr rjúk andi kjöt -
kötl un um. fieg ar við bæt ist að fólk er vant því að búa við sjálf stæði,
vant því að búa við réttar ör yggi, vant því að hafa vel ferðar kerfi, vant
því að hafa aðgang að mennt un, o.s.frv., þá gleym ir það því að all ir
þess ir hlut ir, sem eru kjarni vel meg un ar inn ar, eru síður en svo sjálf-
sagðir. fieir hafa ein ung is orðið að veru leika vegna fórn fýsi ótal ein -
stak linga og þeir eru af rakst ur af póli tísku starfi – þol in móðri vinnu
eft ir lýðræðis leg um leik regl um.

Gott og vel, en þótt hér séu hættur þá var það hvorki vel meg un -
aralið skeytingarleysi né svefngengilsháttur vanans sem olli kunn-
ingja mín um hug ar angri.

3. Kosn ing ar og kaup skap ur

Að kjósa í lýðræðis leg um kosn ing um er fé lags leg at höfn. Að kaupa
sér nýjar buxur er persónuleg athöfn, ekki félagsleg. Sá sem tekur
þátt í að velja vald hafa í kosn ing um tek ur þátt í að velja fyr ir sjálf an
sig og alla sam borg ara sína. Sá sem kaup ir sér nýj ar bux ur, vel ur ein -
ung is fyr ir sjálf an sig en ekki líka fyr ir sam borg ar ana, hvað sem fjötr -
um tísk unnar líður. Eða hvað?

Eru stjórnmál kannski bara kaupskapur á markaði? Eru reglur
lýðræðis ins kannski sam bæri leg ar við þær regl ur sem sett ar eru um
viðskipti á frjáls um mark aði? Eig um við kannski að líta á kosn ing ar
til sveit ar stjórna vor ið 2006 sem eins kon ar upp boð á hlut um í ólík -
um hluta fé lög um hring inn í kring um land ið: Reykja vík, Kópa vog ur,
Ár borg, Ölf us, Borg ar byggð, … Og svo ræðst það af kaup un um á
eyr inni hvers kon ar valda blokkir er hægt að mynda á næsta stjórn ar -
fundi. Hér er e.t.v. að finna skýr ing una á því hvers vegna kjör sókn
fer minnkandi. Fólk lítur á kosningar sem viðskipti og það hefur
ým ist ekki mjög mik inn áhuga á vör unni sem er í boði, vill kannski
frek ar stærra hús og flat skjá held ur en vel ferðar kerfi, eða það finn ur
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til þess að almennar kosningar eru ekki sérlega skilvirk leið til að

versla með þá vöru sem er í boði.

Sam kvæmt þess ari kaup skap ar hug mynd um lýðræði var kunn ingi

minn, sem kvartaði yfir áhrifaleysi síns manns í borgarstjórn, ein-

faldlega í sömu stöðu og sá sem er í minnihluta í hlutafélagi.

Kannski líta ýmsir stjórnmálamenn einmitt svona á kosningar og

það er ekki endilega neitt vitlaust við þessa sýn. fiað er jú ekkert

sam mæli um hvað orðið ‘lýðræði’ merk ir. En við get um spurt okk ur

sjálf, og það er lík lega það sem kunn ingi minn hafði gert og olli hon -

um hug arangri: Er svona lýðræði eft ir sókn ar vert?

Svar ið við spurn ing unni fer eft ir því hver á í hlut. Svona lýðræði

kann að vera eft ir sókn ar vert fyr ir þann sem held ur um valdataumana

– fyr ir meiri hlut ann. fiað er ör ugg lega ekki eft irsókn ar vert fyr ir þann

sem er í minni hluta. fietta er í raun kenn ing firasýmakkos ar um rétt -

lætið yfirfærð á lýðræðið: Lýðræði er það sem kemur sér vel fyrir

valdhafann. En er svona lýðræði góð stjórnskipan? Flestir myndu

eflaust svara því neitandi, vegna þess að þetta er einhvers konar

harðstjórn – stjórn sem byggist á því sem kemur vald haf an um vel á

kostn að hinna sem ekki eru við völd. fiað sem lýðræðið hef ur til síns

ágæt is er þá kannski ekki ann að en það sem ég hafði eft ir Popp er:

Lýðræði er stjórn ar far sem ger ir fólki kleift að skipta um vald hafa án

blóðsút hell inga.

Hef ur lýðræðið þró ast út í tíma bundna harðstjórn vald hafa? Og

ef svo er, hvað hefur þá farið úrskeiðis? Harðstjórn er stjórn sem

virðir að vettugi verðleika þeirra sem ekki fara með völd in, eða set ur í

það minnsta verðleika valdhafanna ofar verðleikum annarra. Lýð-

ræðis leg ar stjórn ir í sam tím an um, t.d. borg ar stjórn Reykja vík ur, hafa

á sér margvíslegan harðstjórnarbrag. Dæmið sem ég hafði eftir

kunn ingja mín um, nefni lega að flokk ur sem hefur 10% fylgi hef ur

eng an mann í nefnd, vitn ar um ákveðinn harðstjórn ar brag. Kannski

vitn ar minnk andi kjör sókn um það að hið lýðræðis lega kerfi, þar sem

kosningar á fjögurra ára fresti skipta höfuðmáli, birtist kjósendum

sem af mynd að – rang læti í gæru rétt læt is. Og þá er ekk ert ein kenni -

legt við það að ein hverj ir hugsi sem svo: Hvers vegna að taka þátt í

þess um leik ef hann er bara skrípa leik ur? 

142 lýðræði
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Ég veit ekki hvort valdhafar í Reykjavík og í sveitar- og bæjar-
stjórnum hringinn í kringum landið þar sem kjörsóknin hefur
dregist saman, hafa hugleitt að kannski liggi orsökin fyrir áhuga-
leysi almennings einmitt hjá þeim. Að áhugaleysið skýrist ekki af
því hverjir kjósa heldur hvernig er stjórnað.
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