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Demokrati og medansvar

Demokrati handler om at mennesker i et samfunn 
kan gi uttrykk for meninger, og at de kan påvirke 
samfunnet de bor i. Den direkte betydningen av 
ordet demokrati er folkestyre (Hovde, Svensson & 
Thorsen, 2022), og det innebærer at de som styrer 
er valgt av folket og kan avsettes av folket.
Hvorfor er det viktig med demokrati?
Denne teksten vil gi noen argumenter for dette.

For det første, er demokrati viktig fordi det ivaretar 
menneskers rettigheter.
Dette gjelder blant annet retten til å ytre seg, til å 
velge religion og til å delta i organisasjoner (FN, 
1948). Alle har mulighet til å danne politiske parti 
om de ønsker det.
Samtidig er det regler for hvordan parti kan dannes, 
og hva mennesker kan ytre seg om. For eksempel 
er det ikke lov å danne partier basert på rasistiske 
holdninger, fordi det går mot andres rettigheter til å 
bli beskyttet mot trakassering.
Det er viktig i et demokrati at alle viser respekt og 
anerkjennelse for hverandres ulikheter.

Et annet viktig kjennetegn ved demokrati er at 
mindretallets rettigheter blir ivaretatt.
Vern av mindretallet gjennom lovverk, eks. samer...
Flertallet bestemmer...
Mindretallet høres...

Det at mennesker får rettigheter, betyr at mennesker 
også har et ansvar.
Rett til å ytre seg, politisk makt...
Ansvarlig for uttalelser og handlinger...
Felles ansvar.

Demokrati er viktig for at menneskers, også 
mindretallets, rettigheter ivaretas. Alle har ansvar 
for å skape et godt samfunn for fellesskapet og den 
enkelte.
En demokratisk styreform legger til rette for at dette 
kan realiseres, men det forutsetter at mennesker 
bryr seg og deltar aktivt i samfunnet.
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