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Kap. 8 Demokrati og de borgerlige rettigheder

Demokratityper
De fleste demokratier er forskellige, og det kan være meget svært at sige,
hvilken måde der skulle være den bedste. Men man kan i hvert fald opdele mellem 2 typer: deltagelsesdemokratiet og konkurrencedemo
kratiet.
I deltagelsesdemokratiet deltager borgerne direkte i de demokratiske
beslutninger fx ved folkeafstemninger. Vi kan også deltage i demokratiet
ved at deltage i bestyrelsesarbejde i daginstitutioner, skoler, idræts- og
fodboldklubber. På denne måde får man selv indflydelse, og man ser også,
hvordan arbejdet med demokratiet fungerer i praksis.
I konkurrencedemokratiet lægger man vægt på, at det er helt umuligt
for den enkelte borger at deltage i alle demokratiske beslutninger i samfundet. Man må overlade beslutningerne til nogle valgte repræsentanter,
som man så kan vælge igen eller fravælge, hvis man ikke er tilfreds med
deres indsats. Det er altså denne type demokrati, vi følger, når vi vælger
medlemmer til Folketinget på Christiansborg. I fig. 8.1 kan du se en skematisk opstilling af de 2 opfattelser.
Demokratiopfattelser
Deltagelsesdemokratiet

Konkurrencedemokratiet

Demokratiet skal gøre folk interesserede i
politik

Demokratiet skal helst træffe de mest
fornuftige beslutninger

Det bedste demokrati er, hvor borgerne
tager så mange beslutninger som muligt.

Borgerne skal overlade beslutninger til
andre. Repræsentanter kan afsættes ved
næste valg.

Politikerne skal følge befolkningens ønsker

Politikerne skal følge deres egen over
bevisning.

Folkeafstemninger fremmer befolkningens
interesse for politik og skaber opbakning
bag demokratiet.

Folkeafstemninger er ikke et gode, da man
tager ansvar fra politikerne. Det kan skabe
uklare beslutninger.

Jo flere folkeafstemninger, jo bedre
demokrati

Helst slet ingen folkeafstemninger. De
valgte repræsentanter har større viden og
kompetence.

Fig. 8.1 Demokratiopfattelser.
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Eksempel
Ny europæisk undersøgelse kårer Danmark til det bedste demokrati i
verden
Danmark er det mest demokratiske land i verden. Vi ryger helt til tops
i et nyt demokratibarometer, som er udviklet af forskere i Schweiz og
Tyskland.
Det skyldes især, at borgerne er engagerede, statens magt er indskrænket, og der er stor gennemsigtighed i beslutningsprocesserne.

1.

Danmark

2.

Finland

3.

Belgien

4.

Island

5.

Sverige

6.

Norge

7.

Canada

8.

Holland

9.

Schweiz

10.

USA

25.

Storbritannien

28.

Frankrig

Fig. 8.2 Verdens bedste
demokratier, rangliste.

Foto: Scanpix

Verdens bedste
demokratier

Folketingssalen

Danmark er på førstepladsen i undersøgelsen foran
Finland, Belgien, Island, Sverige og Norge. USA er på
en 10. plads, mens England og Frankrig er henholdsvis nr. 25 og 28.

De enkelte landes demokrati er vurderet ud fra kategorierne frihed, lighed og kontrol. Underkategorier er bl.a. beskyttelse af
individet mod staten, retssystemet, aktive medborgere, gennemsigtighed,
deltagelse, repræsentation, politisk konkurrence og evnen til at gennemføre demokratiske beslutninger.
Kilde: Baseret på www.dr.dk, 2012. og www.democracybarometer.org, 2012.
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3. De borgerlige rettigheder
Noget af det vigtigste i en demokratisk stat er de borgerlige rettighe
der. Det er her, man sikrer, at borgerne ikke er retsløse, og at de har en
række grundlæggende rettigheder, der giver dem frihed og ret til at leve
deres eget liv.
Du kan se de vigtigste borgerlige rettigheder i fig. 8.3 herunder.
De borgerlige rettigheder

Den
personlige
frihed

Boligens
ukrænkelighed

Repræ
sentative
demokrati

Religions
frihed

Forenings
frihed

Ejendoms
rettens
ukrænke
lighed

Ytrings- og
trykkefrihed

Forsamlingsfrihed

Fig. 8.3 De borgerlige rettigheder.

Vi vil nu se lidt nærmere på de enkelte rettigheder:
Den personlige frihed skal sikre, at man ikke bliver retsforfulgt pga.
sin politiske eller religiøse opfattelse. Desuden skal man stilles for en
dommer inden 24 timer efter, at man er blevet arresteret af politiet. I
flere vestlige demokratier er denne ret blevet svækket efter 11. september
2001.
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