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I mange opgavetekster til prøven i Ret og Samfund styres besvarelsen og bedøm-

melsen kun af de spørgsmål, som er stillet til slut. I denne opgave indgår yderligere

to elementer: en fortolkning af tekstens problemer og bemærkningen til sidst i

opgavesættet: “Ved bedømmelsen lægges særlig vægt på besvarelsens

problemformuleringer og argumentation”. Det betyder, at ureflekterede og ikke

argumenterende referater af den udleverede tekst og af pensum ikke kan anses for

en besvarelse af opgaven. Lange, korrekt afskrevne afsnit af de medbragte bøger

tæller altså ikke, hvis de ikke er begrundet.

SPØRGSMÅL 1

“Hvilke problemer drejer ovenstående diskussion sig om”, lyder det første spørgs-

mål. Det handler altså om at identificere problemer i teksten, ikke nødvendigvis at

fortælle Athens eller Grækenlands historie i oldtiden. Grunden til, at dette ikke kræ-

ves, er den at skabe tid og plads til at diskutere spørgsmål 2's omfattende temaer.

– Man ser tre problemer behandlet i den græske tekst:

a) lovbegrebet

b) den lovgivende magts karakter (styreform)

c) forholdet mellem flertal og mindretal under demokrati, specielt
forholdet til de velhavende som mindretal.

Skønt teksten kun er halvanden side lang, er der en del eksaminander, som

overser pkt. c. Tilmed er det netop spørgsmålet under pkt c, som får Perikles til at

nægte at videreføre samtalen. Det er hen til dette penible punkt, Alkibiades har
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lokket Perikles gennem sin spørgeteknik.

Ad a .  Perikles definerer love på følgende måde: “Alt det er love, som det

forsamlede folk efter forudgående prøvelse skriftligt fastlægger, hvorved det

befaler, hvad der skal gøres og ikke gøres.” (linie 9-11). Her forudsættes en form

for demokrati (“det forsamlede folk”), undgåelse af lovsjusk (“efter forudgående

prøvelse”) og nedskrevne love (“skriftligt fastlægger”). Det er altså et ret avanceret

system, men foreløbig er der tale om rene procedure-regler. Alkibiades spørger

derfor, om der ikke kan stilles krav til lovenes indhold, d.v.s. om de får folk til at

gøre “det gode eller det slette” (linie 12). Svaret er “det gode”. Det kan betyde, at

en lov, hvis indhold stred imod det athenske samfunds almindelige religion, moral

o.s.v., ville være ugyldig ifølge Perikles.

Ad b-c .  Den lovgivende magts karakter eller styreformen diskuteres ud fra

de tre systemer: demokrati (de manges styre), oligarki (fåmandsvælde) og tyranni

(énmandsvælde). I begyndelsen er Perikles tilbøjelig til at lade statens suverænitet

gå forud for styrets legitimitet: blot én eller flere sidder på “statsmagten” (linie 16)

og optræder “som regent” (linie 20), så er det gyldige love, de udsteder. Men

Alkibiades tvinger ham til at opgive dette standpunkt i hvert fald vedrørende en

diktator (tyran) (linie 28-29). Folket – eller snarere de stemmeberettigede – skal

overbevises om en lovs rigtighed, indrømmer Perikles (linie 32-34). Derefter

kommer så det kriminelle spørgsmål, om flertallet kan optræde som diktator over

for mindretallet. Om et fattigt flertal kan eller må udplyndre et velhavende mindretal

gennem lovgivning (linie 35-37). Det ønsker Perikles ikke at svare på.

Herefter bør man gå direkte over til spørgsmål 2 om tiden siden 1600-tallet.

Hvis man gør meget ud af Athens historie og forfatning, bruges kostbar tid, og man

risikerer også at glemme de problemstillinger, som skal bringes med til besvarelsen

af spørgsmål 2.

Af de 356 afleverede eksamensopgaver indeholder imidlertid over

halvdelen afsnit om det athenske demokrati i 400-tallet f.Kr. Det må erkendes, at

den model-agtige beskrivelse ovenfor under pkt. a-c kan gøres mere interessant

og forståelig, hvis man inddrager de historiske forhold. Grundlaget udgøres af Ivar

Strahl: Magt og Ret, s. 13-21, “overheads” fra min forelæsning om græsk ret i

september og Ret og Samfund, hæfte 1, s. 88-89.

Perikles’ definition af en lov forudsætter som nævnt demokrati, og det

havde man i hans bystat Athen fra 507 til 322 f.Kr. Men det var kun en begrænset

del af befolkningen, som havde stemmeret i folkeforsamlingen: mænd over 20 år

med fast ejendom. Det er derfor næppe tilfældigt, at Xenofon oplyser, at Alkibiades
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ikke var fyldt tyve år (tekstens 1. linie). Endnu mindre kunne Alkibiades optræde

som lodtrukken dommer i folkedomstolen, for dér var minimumsalderen 30 år. Både

i folkeforsamlingen og i folkedomstolen behandlede man, hvad vi ville kalde

politiske og retlige spørgsmål (jfr. “overheads”).

Bystaten og dens institutioner var for grækerne betingelsen for at leve et

godt og menneskeværdigt liv. Derfor kunne Sokrates argumentere for, at borgeren

altid burde adlyde statens love, selv når de var uretfærdige. Alternativet var for ham

at overtale staten til at indse, at den havde uret (Ret og Samfund, hæfte 1, s. 88-

89). I Platons dialog “Kriton” ses Sokrates i dialog om lovlighed og om argumentet

med overtalelse, hvor det dog snarest er den enkelte eller mindretallet, som skal

overtale flertallet – og ikke omvendt, som Alkibiades når frem til (linie 35-37). Der

er ingen tvivl om, at Xenofon er inspireret af de dialoger, som sofister, Sokrates og

Platon førte, da Xenofon var en ung mand (Strahl, s. 16-19).

Tekstens højdepunkt: at de rige bør overtales af de fattige (linie 35-37), er

der også nogle eksaminander, som har fundet forklaringen på. I mine “overheads”

til gennemgangen af Ret og Samfund, hæfte 1, under statsret (“overheads”, s. 20)

er Aristoteles’ retfærdighedsbegreb refereret. Ifølge dette fandtes der to former for

retfærdighed: (1) Kommutativ (udvekslende) retfærdighed, som gjaldt for markedets

“noget for noget”. Og (2) distributiv (fordelende) retfærdighed, som betød statens

omfordeling af ressourcer fra den rige til den fattige. Alle demokratier har måttet gå

ind for en omfordeling i et eller andet omfang.

Men som nævnt er det ikke nødvendigt at beskæftige sig med Athens for-

hold i 400-tallet og 300-tallet f.Kr. Hvis man gør det korrekt, trækker det dog ikke

ned, men snarest lidt op, fordi det ikke kan anses for irrelevant.

SPØRGSMÅL 2

Det andet og afsluttende spørgsmål udgår fra de i teksten identificerede problemer:

“Hvorledes tackles disse problemer i teori og praksis af Europas demokratier siden

1600-tallet?”

Her kan det gå galt på flere måder: A) énsidighed m.h.t. de identificerede

problemer, B) énsidighed m.h.t. teori - praksis, og C) énsidighed i valg af pensum.

Ad A .  Den typiske énsidighed i de identificerede problemer består i enten

at behandle den græske tekst, som om den kun drejede sig om demokrati – eller

at behandle den, som om den kun drejede sig om lovlydighed. Pointen i teksten er,
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at den faktisk drejer sig om begge dele. Hvis man alene besvarer spørgsmål 2 ud

fra synsvinklen demokrati, går det ikke helt galt, når man også medtager

kontrolaspektet og forskellige mindretals stilling. Hvis man derimod alene

beskæftiger sig med lovlydighed, kan det gå rent galt. I så fald kan man skrive om

lovlydighed i feudale samfund, hos Thomas Aquinas, under enevælde, nazistisk og

kommunistisk diktatur m.m. Men der blev jo kun spurgt om “demokratier” siden

1600-tallet.

Ad B .  Denne fejl består i enten kun at skrive om europæisk historie eller

kun at omtale filosoffer. Derved forsvinder mange interessante påvirkningsforhold

mellem teorien og den praktiske virkelighed.

Ad C .  Ensidighed i valg af pensum består i, at man kun inddrager halvdelen

af det lille pensum: Enten Strahl plus Fink eller Ret og Samfund hæfte 1 og 2.

Disse énsidige måder at gribe opgaven an på vil ofte føre til forenklede pro-

blemstillinger og utilstrækkelig argumentation, og det er disse ting, der ved bedøm-

melsen lægges særlig vægt på.

Det er nødvendigt at springe frem til det første demokrati i Europas nyere

historie og den første filosof, som indgående og positivt beskæftigede sig med

demokratiets vilkår. Det betyder, at det drejer sig om England siden 1688 og John

Locke. Det giver ingen mening at skrive om Thomas Hobbes, for han “tacklede”

ikke demokratiets problemer, han ønskede det helt væk til fordel for enevælde.

Men det er ikke nok at vide, hvor og hvordan man vil begynde. Man må

også have en plan for fortsættelsen og afslutningen. Ellers kommer man til at

referere store dele af pensum siden 1600-tallet, hvor det eneste princip for referatet

synes at være en fremadskridende bladen i bøgerne. Mange vælger tre lande med

en lang demokratisk tradition: England,  Frankrig og Danmark. Andre lande –

Tyskland og Rusland – har en meget kortere demokratisk tradition og har af denne

grund ikke så mange erfaringer med at tackle demokratiets problemer.

(1) England . Alt, hvad der senere – d.v.s. i 1800-tallet –, kom til at karakteri-

sere et moderne, borgerligt og kapitalistisk industrisamfund, finder man i England

tidligere end alle andre steder. I løbet af 1700-tallet afskaffedes resterne af det

feudale produktionssystem i landbruget, transportforholdene – også for tunge varer

som kul og jern – forbedredes (kanalsystemer), og fabrikation af mange varer blev

sat i gang eller udvidedes. Selv en dagspresse med ikke ringe ytringsfrihed skabtes

(Fink: Samfundsfilosofi, 1995, s. 53-55). Politisk var der med revolutionen i 1688

skabt et, ganske vist begrænset, demokrati. Af mændene (og kun dem) havde
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under en femtedel stemmeret, idet stemmeretten var knyttet til besiddelse af jord

eller formue. Det var derfor godsejere og storkøbmænd, som dominerede

parlamentet (Fink, s. 38 f. og 59). Indflydelsen var altså forbeholdt de velhavende.

Derfor ville situationen med de mange fattige, som ad politisk vej kunne ønske at

udplyndre de rige, slet ikke kunne opstå. Alkibiades’ problemstilling (linie 35-37) var

følgelig irrelevant. Athens styre i 400-tallet f.Kr. var langt mere demokratisk end det

engelske i 1700-tallet e.Kr. Det engelske demokrati fik sin ivrige fortaler i John

Locke, hvis hovedværk udkom to år efter revolutionen (d.v.s. i 1690). Han

formulerede sit forsvar for den engelske samfundsmodel ved at gå ud fra individets

ejendomsret – til sit liv, sin krop og resultaterne af sit eget arbejde. Sidstnævnte ret

kan man dog sælge til en arbejdsgiver mod at få en aftalt løn. Da ikke alle er villige

til at respektere andres liv og ejendom, er det imidlertid nødvendigt med et

statsapparat, som kan lovgive og håndhæve lovgivningen. Denne stats lovgivere

skal være demokratisk valgt af ejendomsbesidderne. Dette er logisk, for så vidt som

statens fornemste opgave var at beskytte ejendomsretten (Fink, s. 55-60). – Der er

ingen grund til at ofre tid og plads på engelske filosoffer som Hume og Burke.

Deres bidrag til den politiske del af samfundsdebatten bestod navnlig i at pege på

betydningen af ikke-retlige og ikke-politiske fællesskaber til afbalancering af den

liberale statsform, som udviklede sig i England i 1700-tallet (Fink, s. 60 f. og 70-73).

Heller ikke Bentham er der særlig grund til at beskæftige sig med. Han var ude i et

andet ærinde end demokrati og lovlydighed. Sådanne fænomener var for ham blot

midler til at gennemføre de lovændringer, som hans utilitarisme krævede. Derfor

kunne han – efter tur – tilslutte sig enevælde, oligarki og demokrati (Fink, s. 94). –

Men der kan være grund til at pege på, at liberalister fra Adam Smith til John

Maynard Keynes i kraft af deres forskellige økonomiske teorier har været med til

at placere flere eller færre samfundsspørgsmål uden for den politiske dagsorden.

Det drejer sig om spørgsmål, hvor markedskræfterne alene skulle være bestem-

mende (Fink, s. 87-89 og 132 f. – H. Schledermann (red.): Ret og Samfund, hæfte

1, s. 73). – John Stuart Mill bør nævnes, fordi han på den ene side argumenterede

for hjælp til de fattige og på den anden side ønskede en mindretalsbeskyttelse for

de højtuddannede og de velhavende (specielt arbejdsgiverne). Også kvinderne ville

han give stemmeret. Både kvinder og arbejdere skulle dog have en bedre

uddannelse, for at flertalsstyret ikke skulle udvikle sig til de uoplystes tyranni (Fink,

s. 98 f.).  – Enkelte studerende omtaler John Rawls’ demokrati-teori, der er et

forsøg på at skabe retfærdighed i samfundet ud fra to principper m.h.t. sociale og

økonomiske uligheder. Disse bør (a) være til størst fordel for de dårligst stillede og
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(b) knyttet til sociale positioner og embeder, som alle har rimelige og ligelige

muligheder for at opnå (Fink, s. 144 f.) Et sådant samfund har imidlertid aldrig

været realiseret.

(2) Frankrig .  Her foregik i midten af 1700-tallet en debat mellem Montes-

quieu og Rousseau, som fik stor betydning for den senere diskussion om

statsforfatningsret. Det er et tema, hvor man klart kan se, om opgaveløseren

formulerer problemerne ud fra et enkelt eller flere steder i pensum. Montesquieu og

Rousseau er behandlet hver for sig hos Hans Fink (s. 64 f. og s. 66-69), de er

modstillet i Ret og Samfund, hæfte 1 (s. 68-70), dog kun for så vidt angår

suverænitetsprincippet og magtadskillelseslæren, og endelig er der i hæfte 2 (s. 70)

en uddybning af Montesquieus syn på den lovgivende magts indretning. Altsammen

drejer det sig om forslag til hindring af magtmisbrug, men det er unægtelig

forskellige former for magtmisbrug. Det, som Montesquieu frygtede, var, at en og

samme instans besad den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Den ene magt burde afgrænse og kontrollere den anden. Men ikke nok med det:

Også den lovgivende magt burde opdeles. Den skulle have et overhus for “folk,

som udmærker sig ved fødsel, rigdom eller tillidsposter i form af embeder”.

Desuden et underhus, valgt til at repræsentere folket. Begge forsamlinger var

udstyret med vetoret. Uden for enhver repræsentation var “de, som er så

lavtstående, at de ikke kan formodes at have en selvstændig vilje” (Ret og

Samfund, hæfte 2, s. 70). – For Rousseau var situationen en helt anden. For ham

måtte hverken institutioner eller repræsentanter have nogen magt. Idealet var, at

alle beslutninger blev truffet af alle voksne, mandlige statsborgere. Kun på den

måde kunne der skabes en “almenvilje” eller fællesvilje. Ingen måtte udelukkes, og

alle skulle overbevises (Fink, s. 67; Ret og Samfund, hæfte 1, s. 70 og hæfte 2, s.

71-73). Her ser vi faktisk idealet om, at alle skal være enige eller blive enige

gennem overtalelse. Dette svarer til Alkibiades’ opfattelse. Nogle eksaminander har

peget på, at dette også er anarkismens ideal, idet de henviser til Mikhail Bakunins

bog “Etatisme et anarchie” (1873), hvori det hedder: “Vi mener, at folket ikke vil

kunne blive lykkeligt og frit, før det selv skaber sit eget liv, idet det organiserer sig

nedefra og op, i selvstyrende og fuldstændig frie sammenslutninger, uafhængigt af

ethvert officielt formynderskab, men på ingen måde uafhængigt af frie påvirkninger

fra individer såvel som partier ...” (Ret og Samfund, hæfte 2, s. 107). Både hos

Rousseau og hos Bakunin ser man skitseret en utopi af demokratiet, som kun med

vanskelighed kan realiseres i små samfund og formodentlig slet ikke i store

samfund. Det er tanken om alles uegennyttige forståelse af og arbejde for det
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fælles bedste. I den franske erklæring om menneske- og borgerrettighederne af

1789 forsøgte man at sammenarbejde Montesquieus og Rousseaus synspunkter,

skønt man skulle tro, at de ikke lod sig forene. Suveræniteten fra Rousseau findes

udtrykt i art. 3: “Al herskermagt (souveraineté) udgår fra folket. Ingen korporation,

ingen enkeltmand kan udøve myndighed, uden udtrykkeligt at aflede den fra folket”.

Og i art. 6 hedder det: “Loven er udtryk for den fælles vilje (d.v.s. almenviljen: la

volonté générale)”. Men lige bagefter hedder det: “Alle borgere har ret til personlig

eller ved udvalgte at medvirke til dens [lovens] tilblivelse” (Ret og Samfund, hæfte

2, s. 92). På dette sted holder man muligheden for både direkte og indirekte

(repræsentativt) demokrati åben. Men i art. 16 er man ovre i den rene Montesquieu:

“Ethvert samfund, i hvilket rettighedernes tilsikring eller statsmagternes adskillelse

ikke er hjemlet, har ingen forfatning”. Det rige mindretal af borgere synes desuden

fuldt ud sikret i art. 17: “Da ejendomsretten er en ukrænkelig og hellig ret, kan den

ikke berøves nogen, medmindre den offentlige nødvendighed, som på forsvarlig

måde bevises at være tilstede, øjensynlig kræver det, og kun mod en retfærdig og

forudgående erstatning” (hæfte 2, s. 93). Det sidstnævnte vedrørende “forudgåen-

de” erstatning kan være mere vidtgående end den danske Grundlovs § 73. – Alt

synes i skønneste orden for borgerskabet, både som klasse og som individer. Men

de følgende årtiers begivenheder i Frankrig viste noget andet (Fink, s. 69 f.).

(3) Danmark .  Dønningerne fra Frankrig nåede til Danmark i 1848-49, da

man vedtog en Grundlov, der mindede om den franske erklæring. Det er

interessant at se, at flere opgavebesvarelser et eller andet sted kredser om

ytringsfriheden som en af de vigtigste rettigheder til beskyttelse af demokratiet. Det

er jo rigtigt, at hvis afstemninger og beslutninger skal være meningsfulde, så

kræves en vis grad af viden hos deltagerne. Samtidig udgør samtalen det middel,

hvorved borgerne kan overbevise hverandre og dermed undgå den undertrykkelse

eller ”vold”, som Perikles og Alkibiades talte om. Foruden i Grundlovens § 77 er

ytringsfriheden ofte behandlet i pensum, men specielt i Ret og Samfund, hæfte 2,

s. 96-100 (John Stuart Mill, Jürgen Habermas, Jørn Loftager). I øvrigt søgte den

danske Grundlov af 1849 at sikre mod at få vedtaget love for hurtigt og mod, at de

fik et indhold, der truede de besiddende. Begrænset valgret  og et to-kammer

system (Folketing og Landsting) var de væsentligste midler. De nærmere lovregler

findes ikke i pensum, men er omtalt i en eksamensopgave fra 1991 (hæfte 2, s. 120

og 122, note 1-2). Samme opgave drejede sig om parlamentarismen, som indførtes

1901 i praksis og 1953 i Grundloven. Netop parlamentarisme nævnes af mange

opgaveløsere som en garanti for, at demokratiet fungerer. Det er rigtigt, når man
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ser det ud fra folkets eller de flestes interesse. De velhavende har imidlertid i

århundreder (for nu ikke at sige årtusinder, hvis oldtidens Athen skal medregnes)

været særdeles betænkelige ved parlamentarisme. Montesquieu fandt, at

parlamentarisme stred mod magtadskillelseslæren. For hvis “den udøvende magt

var betroet et antal  personer fra den lovgivende magt, så ville der ikke mere være

frihed, fordi de nævnte to magter ville være forenede” (hæfte 2, s. 70 forneden).

Dette skal ikke fortolkes så snævert, at der blot ikke må være personsammenfald

i den lovgivende og den udøvende magt. Hvis de udøvende personer kan afsættes

efter forgodtbefindende af de lovgivende, så vil der ifølge Montesquieu ikke mere

være “frihed” for de udøvende. – Da Landstinget i Danmark blev afskaffet i 1953,

indførtes som bekendt en ny garanti for at beskytte forskellige mindretal. Det var

muligheden for, at et mindretal i Folketinget kunne stille krav om folkeafstemning

om en lov (med visse undtagelser). Endelig søges lovgivningsmagten kontrolleret

af Højesteret, hvad dommen om loven for Tvind-skolerne har gjort til en realitet og

ikke blot en antagelse i juridiske lærebøger. Netop denne dom af 19. februar 1999

var forresten inspirationen til opgaven med den gamle græske tekst.

OPSAMLING

Til sidst er det klogt at vende tilbage til problemerne i dialogen mellem Alkibiades

og Perikles. Er de alle blevet behandlet under spørgsmål 2?  Pkt. b om den

lovgivende magts karakter (styreform) er udførligt behandlet. Der blev jo kun spurgt

om demokratier siden 1600-tallet. Behandlet er også pkt. c om forholdet mellem

flertal og mindretal under demokrati, specielt forholdet til de velhavende som

mindretal.

Men hvad med det første pkt. a om selve lovbegrebet? Herom er der ikke

sagt meget. I dialogen kan man fornemme, at en lov på en eller anden måde skal

udtrykke en “sandhed” om mennesker og samfund, muligvis noget næsten “helligt”.

Sokrates begik jo selvmord af lutter lovlydighed. Her fornemmer man en bekræf-

telse på, hvad der står i Ret og Samfund, hæfte 1, s. 72: “Set fra en nutidig

synsvinkel virker det, som om mange forfattere før ca. 1800 med begreber som

‘loven’ og ‘retfærdigheden’ ikke blot så nogle menneskelige vedtægter, men noget

på én gang retligt, politisk og religiøst. Der var ganske enkelt tale om ‘samfundsorde-

nen’”. En del opgaveløsere går videre med en omfattende gengivelse af Jes

Bjarups afsnit om “overholdelse af love” (Ret og Samfund, hæfte 1, s. 77-89). Dette
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afsnit drejer sig imidlertid overvejende om enevælden og ikke om demokratiet.

Ganske vist citeres finansminister Edvard Brandes for i 1909 at have udtalt i

Folketinget, at “lov er lov, og loven skal holdes” (hæfte 1, s. 77), men Bjarup ender

med at fastholde følgende: “Der kan således ikke være tale om en absolut moralsk

forpligtelse til at overholde enhver lov” (s. 89). Dette får mange studerende til –

ganske rimeligt – at beskæftige sig med begrebet “civil ulydighed”. Det er udførligt

behandlet i hæfte 2, s. 108-112. Hvor enevældens teoretikere ofte opererede med

oprør som yderste mulighed for folket til at skaffe sig af med en umulig diktator, dér

kan demokrati-teoretikere nøjes med – eventuelt – at anerkende civil ulydighed. Det

er jo i et demokrati muligt legalt at skaffe sig af med de regerende. Civil ulydighed

er knyttet til borgernes individuelle moral. Anvendelsen forudsætter, at alle legale

muligheder er udtømt, at ulydigheden er ikke-voldelig, at den er offentlig, at den

drejer sig om et enkelt spørgsmål og ikke vil omstyrte retsordenen som sådan. Og

måske vigtigst af alt: formålet skal være af almen og moralsk karakter. Et forsøg på

at skaffe sig selv en økonomisk fordel vil normalt ikke blive opfattet som civil

ulydighed (opgaven forår 1996, hæfte 2, s. 144-147, drejede sig om civil ulydighed).

– Mere er der vist ikke grund til her at skrive om begrebet lov i demokratierne.

Ovenfor har jeg koncentreret mig om landene England, Frankrig og

Danmark. Når en dansker skal skrive om “Europas demokratier siden 1600-tallet”,

er dette mest naturligt. Hermed udelukkes imidlertid ikke, at man kan inddrage

Immanuel Kant og f.eks. den diskussion om ret og demokrati, som førtes af

Leonard Nelson og Carl Schmitt i tiden mellem 1. og 2. Verdenskrig (Ret og

Samfund, hæfte 2, s. 73 f. og s. 88-91). Det afgørende er, at man ikke blot skriver

om filosof efter filosof, men formulerer problemer og argumenter, jfr. den sidste

bemærkning nederst i eksamensopgaven.

Nogle eksaminander skriver til slut om demokratiets fremtid i EU og globalt.

Enkelte kommer ind på tilbøjeligheden til at erstatte demokratiet med markedskræf-

terne: Når man udliciterer og privatiserer hjemmehjælp, busdrift, postvæsen o.s.v.,

så fjernes disse områder fra den politiske dagsorden, fra offentlighed og ombuds-

mand. I stedet for den politisk diskuterende og i princippet besluttende borger får

man en forbruger på et marked. Konsekvenserne af denne udvikling er politikerne

knap nok endnu begyndt at overveje. Eller også synes de, at det er udmærket at

indskrænke demokratiet gennem markedet på den ene side og gennem EU’s

centralistiske bureaukrati på den anden side. At man i opgaven slutter med politiske

overvejelser skader ikke. Det er også politisk, hvis man – som nogle gør – råber

hurra for den danske Grundlov eller for Sokrates!
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