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SAMMANFATTNING 

 

Osäkerhet och komplexitet är återkommande begrepp när miljöproblematiken diskuteras. Det 

är en mörk bild som målas upp kring framtidens miljö. Den rådande komplexitet försvårar 

arbetet med miljön, då en felaktig åtgärd kan få konsekvenser långt senare. Är de 

demokratiska institutionerna kapabla att handskas med miljöproblematiken och erbjuda 

människor förutsättningar för att nå en hållbar utveckling? 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda förhållandet mellan demokratin och förmyndarskapet och 

miljöproblemens hantering. Frågor som behandlas är i vilken utsträckning de valda politiska 

systemen är lämpade att ta snabba beslut där sådana krävs och vilka behov miljön ställer på 

faktakunskap. 

 

Begrepp som hållbar utveckling och osäkerhet, miljöns komplexitet samt gränsöverskridande 

behandlas utifrån miljöproblematiken, och frågan här är hur de olika politiska systemen är 

lämpade att handskas med dessa. Uppsatsen fokuserar på miljöproblematiken kring den 

antropogena växthuseffekten, ett ämne som varit angeläget en längre tid utan att för den delen 

ha tappat sin aktualitet. Under de senaste århundradena har jordens medeltemperatur varierat 

mellan 0,5- 1,0 grader Celsius, en uppvärmning som inte avtagit och som är av samma 

storleksordning som temperaturförhöjningen utsläppen av växthusgaserna förorsakat. Ett 

bibehållande av utsläppen på 1995 års nivå skulle fortsätta att öka atmosfärens halter av 

koldioxid i åtminstone 200 år. 

 

Uppsatsen klargör vad som krävs för ett uppfyllande av det demokratiska samhället samt 

förmyndarskapets utmärkande drag. Är folkstyret mest fördelaktigt för miljön, eller är ett 

överlämnande av makten till en minoritet, som i kraft av överlägsen kunskap och förmåga är 

särskilt kvalificerad nödvändigt för att komma till rätta med miljöproblematiken. Slutligen 

behandlas problematiken kring de båda politiska systemen och hur man tänkt lösa dilemmat 

kring miljön. 

 

Slutsatsen av arbetet är att förmyndarskapet i vissa fall kan vara effektivare på att arbeta för 

en bättre miljö, men att demokratin är att föredra för ett långsiktigt miljöarbete. 
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KAPITEL 1, INLEDNING 

 

 

Miljöproblematiken präglas av stor osäkerhet och felaktiga beslut kan få förödande 

konsekvenser. Många av dagens miljöproblem har uppkommit inom demokratier. En del 

kritiker hävdar att demokratiska institutioner ej är kapabla att lösa problemen vi försatt oss i, 

och därmed krävs det omdaning i politikens beslutsformer för att nå en hållbar utveckling 

(Barry, 1999:199-201). Frågan blir då vad det finns för alternativ till demokratin. 

 

Enligt Dahl har förmyndarskapet alltid varit demokratins största rival. Förmyndarväldet, som 

representeras av expert- och elitstyrets förespråkare, anses på grund av de styrandes 

överlägsna kunskap, kunna erbjuda dess invånare ett bättre samhälle (Dahl, 2002:84-85). Det 

är just den överlägsna kunskapen som förmyndarskapet påstår sig kunna erbjuda som är 

intressant när miljöproblematiken studeras. Eftersom miljöproblematiken präglas av 

komplexitet, och det faktum att felaktiga beslut inte bara kan komma att påverka oss, utan 

även framtida generationer, är det intressant att se hur den auktoritära lösningen på 

miljöproblematiken förhåller sig i jämförelse med demokratin. 

  

Den representativa demokratin, vilket de flesta moderna demokratiska stater bygger på, 

baseras på institutioner såsom parlament, regering och politiska partier. Dessa institutioner 

arbetar inom nationens gränser, dvs. demokratin förverkligas inom nationalstatens ramar. 

Miljöproblemen tillhör de politiska frågor som inte erkänner några statsgränser. Detta är något 

som även demokratins förespråkare ser som problematiskt. Enligt Petersson har de 

internationella försöken att komma till rätta med miljöproblemen misslyckats, eller 

åtminstone inte gett önskade resultat, vilket i sin tur lett till att antalet miljöpolitiska initiativ 

minskat och existerande regler och förordningar inte följts som det var menat (Petersson 

1997:130-131). Ovanstående väcker vissa frågor kring dagens demokratiska institutioner. Ett 

mer miljöanpassat samhälle kan komma att kräva vissa uppoffringar (vilka jag har för avsikt 

att redogöra för senare i uppsatsen), som vi hittills inte varit beredda att genomföra, vilket 

leder till frågan om politiskt obekväma beslut (vilket miljöpolitiska beslut ofta är) är möjliga 

inom ramarna för fungerande demokratier.  

 

Ett praktiskt exempel på en auktoritär stat är före detta Sovjetunionen, under det marxist- 

leninistiska kommunistpartiets ledning. Marxist- leninismens förklaring till miljöförstöring i 
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kapitalistiska stater, är att utplundringen av naturresurserna och föroreningen av miljön, 

orsakas som ett led av det privata ägandet av produktionsmedlen, samt inriktningen av 

produktionen på enskild profit (Gerner, 1978:8).  

 

Att miljön idag inte är den bästa i före detta Sovjetunionen är ett allmänt känt faktum, vilket i 

sig skulle kunna vara ett bevis mot den marxist- leninistiska tanken om sambandet mellan 

kapitalism och miljöförstöring, samt ett praktiskt exempel på att förmyndarskapet på intet sätt 

är bättre lämpat än demokratin gällande miljövård (snarare tvärtom). Så är dock inte fallet. 

Sovjetunionen är bara ett exempel på hur en auktoritär stat kan handskas med miljöproblem, 

vilket innebär att vi inte får förkasta tanken om att auktoritära stater under andra 

omständigheter kan vara effektivare än demokratiska vad gäller miljöproblemens hantering. 

 

En ekonomisk diskussion är oundviklig när miljöproblematiken diskuteras, och frågan som 

står i fokus är om vi kan fortsätta konsumera som vi gör idag utan att försätta oss i en än värre 

kris än den vi redan befinner oss i. Ekonomi har i allra högsta grad betydelse för miljön, 

frågan kvarstår dock om ekonomisk utveckling gynnar eller missgynnar miljöarbetet. Även 

här glider åsikterna isär, beroende på olika uppfattningar kring en rad olika faktorer man 

måste ta ställning till. Mycket förenklat kan det sägas att det finns en pessimistisk och en 

optimistisk uppfattning, där synen på jorden och dess naturresurser skiljer sig radikalt från 

varandra, vilket i sin tur ger olika förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen.  

 

Den pessimistiska synen menar på att det faktum att jorden är ett slutet system sätter gränser 

för den ekonomiska tillväxten. Ekonomisk tillväxt går hand i hand med ett ökat resursuttag, 

och den dagen resurserna uttöms kommer fortsatt tillväxt omöjliggöras. Optimisterna menar 

istället på att jordens resurser aldrig kommer att ta slut om man låter de fria 

marknadskrafterna råda (Brännlund, 1998:23).  

 

Ekonomin är viktig att behandla när politiska systems effektivitet kring miljön diskuteras, då 

det finns ett samspel mellan ekonomi och politik. Exempelvis kan man fråga sig om både den 

optimistiska och den pessimistiska världsuppfattningen är förenliga med de politiska system 

jag valt att behandla, något som diskuteras mer ingående senare i uppsatsen. Denna diskussion 

är viktig just av den anledning att den ekonomiska aspekten har en så pass dominerande roll i 

miljöproblematiken, samtidigt som den inte alltid behöver vara förenlig med det politiska 
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systemets idé om hur ekonomin ska bedrivas. (Annorlunda uttryckt kan man fråga sig om 

något politiskt system är mer förenligt med något av de två synsätten). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda förhållandet mellan demokratin och förmyndarskapet och 

miljöproblemens hantering. Uppsatsen behandlar dessa styrelseskick i ett försök att klargöra 

vad som talar för, respektive emot de olika politiska systemen när det gäller miljöfrågors 

hantering. Uppsatsen är teoretisk upplagd, där praktiska exempel kring växthuseffekten 

kommer att tas upp för att belysa problematiken. 

 

Argumentationen kring ämnet bygger på olika värderingar och teorier. Avsaknaden av 

praktiska exempel kring ämnet är stor, då teori och praktik inte alltid överensstämmer. Vidare 

har auktoritära regimer som vi känner dem (i högre grad än demokratin), inte verkat som det 

var menat i teorin. Tanken är att undersöka argumentens styrka när gäller de olika politiska 

systemen och en bättre miljö. 

 

Frågor som kommer att diskuteras utifrån miljöproblematiken i uppsatsen är hur de olika 

politiska systemen är lämpade att ta snabba beslut där sådana krävs och vilka behov miljön 

ställer på faktakunskap (behovet av experter). När miljön behandlas kommer begrepp som 

hållbar utveckling och osäkerhet, miljöns komplexitet samt gränsöverskridande att behandlas, 

och frågan här är hur de olika politiska systemen är lämpade att handskas med dessa. Oavsett 

om jorden ses ett slutet system eller inte är den internationella och inte minst de ekonomiska 

aspekterna viktiga för att nå önskade resultat. Slutligen kommer frågan om människor klarar 

av att arbeta långsiktigt med miljön under de olika politiska systemen. 
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1.2 Metod, material och disposition 

 

Uppsatsen är en litteraturstudie av deskriptiv och analytisk karaktär, där argument och idéer 

kring de behandlade politiska systemens överlägsenhet presenterats. Dessa har sedan ställts 

mot varandra och använts som grund för den vidare uppsatsen och diskussionen kring miljön. 

 

Robert A. Dahls bok Demokratin och dess antagonister (2002) kommer användas som 

huvudbok både när begreppet demokrati och förmyndarskap utreds. Detta för att Dahl är en 

nutida teoretiker, som på ett ingående och noggrant sätt förevisar premisserna för de olika 

politiska teorierna, problemen förknippade med dessa och tanken för hur det är menat att 

teorierna ska tillämpas. Norberto Bobbio är även han en nutida teoretiker som behandlar 

demokratin och problematiken kring denna. Hans diskussion om de hinder som demokratin 

har att handskas med kommer att användas när demokratins motsättningar behandlas. Boken 

som använts heter Idéer om demokrati (1992) och är en samling av olika författares tankar 

kring demokratin. Dock har jag i denna bok avgränsat mig till Bobbios tankar. När miljön 

utreds utifrån demokratins premisser kommer bland annat John Barrys bok Rethinking green 

politics (1999) användas. Detta då Barry skrivit om just demokratins överlägsenhet vad gäller 

miljöhantering, samtidigt som han argumenterar för varför det auktoritära (förmyndarskapet) 

synsättet inte är att föredra. John S. Dryzeks bok Debating the Earth (2001) har använts, då 

boken är en sammanställning av flera författares texter, där många åsikter och synsätt på 

miljön och hållbar utveckling i förhållande till olika styrelseskick kommer till tals. Den 

sistnämnda boken har använts bland annat för att utreda William P. Ophuls och Garrett 

Hardins tankesätt. Dessa är förespråkare av förmyndarskapet när miljöproblematiken kommer 

in i bilden. Deras argument för att det auktoritära styret skulle vara överlägset demokratin går 

att ställa direkt mot Barrys, vilket ger oss möjlighet att diskutera problemet från två skilda 

synsätt. Av denna anledning kommer bland annat dessa två författare användas när fördelarna 

med förmyndarskapet och miljöhanteringen utreds. För att utreda den ekonomiska biten 

används Runar Brännlund & Bengt Kriströms bok Miljöekonomi (1998). Detta då dessa 

författare behandlar miljön utifrån ett ekonomiskt perspektiv och tar upp olika teorier kring 

hur världen kan betraktas. 

     

Uppsatsen är upplagd så att läsaren till en början får en inblick i vad som utmärker en 

demokrati och de olika antagandena samt kriterierna som är förknippade med demokratin. 

Detta för att kunna diskutera miljöhantering utifrån demokratin. Därefter behandlas 
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förmyndarskapets kännetecken, för att sedan diskutera tanken bakom miljöproblematiken och 

det auktoritära tänkandet. Växthuseffekten (för val samt avgränsning av miljöproblem se 1.4) 

och problematiken kring denna behandlas efter de politiska systemen, för att slutligen knytas 

ihop med demokratin och förmyndarskapet, där de båda ställs mot varandra och 

miljöproblematiken diskuteras utifrån de båda politiska systemen.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen är avgränsad till de två politiska systemen demokrati och förmyndarskap. Jag har 

inte för avsikt att se till exempelvis anarkin, som av bland annat Dahl anses vara en stor 

motståndare till demokratin. Anledningen till detta är utrymmesskäl. Vidare kommer jag att 

fokusera uppsatsen på miljöproblematiken kring växthuseffekten. Anledningen till att 

växthuseffekten valts är att den är ett av ”miljöproblematikens typexempel”. Med detta menar 

jag att den täcker en stor del av den problematik vi idag har att handskas med, såsom 

osäkerheten för vad som kan ske i framtiden, det är ett gränsöverskridande problem och visar 

på miljöns komplexitet. Uppsatsen fokuserar på de politiska möjligheterna att komma till rätta 

med miljön. Den ekonomiska biten utesluts inte ur uppsatsen, då ekonomi är tätt 

sammankopplat med både miljö och politik, dock utan att förlora fokus på just 

miljöproblematiken och politiska system. 
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KAPITEL 2, DEMOKRATIN 

 

I det här kapitlet presenteras vad som krävs för uppfyllandet av en demokratisk politisk 

ordning, vilka som rättmätigt kan anses omfattas av demokratin samt problematiken 

förknippad med detta politiska system. 

  

2.1 En demokratisk politisk ordning 

 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” (Petersson, 1997:31). Detta är grundläggande 

för ett demokratiskt styrelseskick. Annorlunda uttryckt innebär demokrati folkstyre. Detta 

leder till slutsatsen att det finns ett samspel mellan den demokratiska sammanslutningens 

medborgare och den demokratiska ordningen. Medborgare som är underställda demokratin 

kan ställa vissa krav på densamma. För att ha möjlighet till detta krävs att man är införstådd i 

vad som utmärker den demokratiska ordningen. Man måste med andra ord sätta upp ramar för 

vad demokratin förutsätter av demos1, och vice- versa, samt vad som krävs för att  räknas med 

i demos.  

 

Dahl sätter upp vissa antaganden och kriterier för en demokratisk sammanslutning, vilka jag 

har avsikt att redovisa för och behandla. Dessa kommer sedan att bli utgångspunkten för den 

efterföljande diskussionen. Värt att notera är att Dahl inte utgår från att demokrati alltid 

behöver innefatta en stat, utan endast en sammanslutning av människor, till skillnad från 

Petersson, som i demokratirådets rapport utgår från att det är nationalstaten som bildar ramen 

för demokratin (Petersson, 1997:9).  

 

Dahls första antagande för en demokratisk ordning, är att det krävs vissa regler som 

sammanslutningen är förpliktigade att följa, dvs bindande beslut. Eftersom dessa beslut fattas 

kollektivt av demos (och ingen annan än de som anses ingå i demos) och alla i 

sammanslutningen underkastas dessa beslut, kan dessa sägas vara kollektivt bindande beslut, 

eller lagar. Detta antagande formulerar Dahl som att ”ingen lagstiftare står över lagen” (Dahl, 

2002:168). 

 

                                                        
1 Demos: Grekiska för folk, från demokrati, där kratia är styre (Dahl, 2002:15).  
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Det andra kriteriet Dahl ställer upp är att varje persons intresse inom sammanslutningen 

förtjänar lika hänsyn. Detta eftersom medlemmarna inom en demokrati ses som politiskt 

jämställda och besitter den nödvändiga kompetensen för att kunna styra. Det tredje kriteriet 

bygger på det som just sagts, och innefattar att ingen inom en demokratisk sammanslutning 

ska behöva bevisa sin kompetens att se till sina egna intressen. Varje medlem bedömer sina 

intressen bättre än någon annan. Här är det dags att klargöra att vad Dahl menar med 

fullvärdiga medlemmar, och därmed medborgare av demokratin, är alla vuxna, som 

tillsammans bildar demos. Allt detta leder till att stark jämlikhet ska råda bland medborgarna 

(Dahl, 2002:168-169). 

 

Dahls näst sista antagande för en demokratisk politisk ordning handlar om jämställdheten 

mellan medborgarna och bygger på föregående antaganden. Här menar Dahl på att stark 

jämställdhet måste råda mellan sammanlutningens medborgare (ibid, 168-169). 

 

Dahls sista antagande bygger på rättvisa. Han menar att medborgarna inom en demokrati ska 

sträva efter en rättvis fördelning av resurser, där rättvis inte är synonymt med jämlik 

fördelning, då Dahl med rättvisa här syftar på att människor har olika behov då ”…även i de 

fall där rättvisa skulle kräva jämlikhet, innebär detta…inte nödvändigtvis lika stora 

andelar”(ibid, 169).  

 

Detta sista antagande Dahl ställer upp för demokrati, för tankarna tillbaka till Rawls som 

ställde upp två rättviseprinciper, där han för det första menade på att: varje individ ska ha lika 

rätt till frihet som är förenlig med en lika frihet för andra. För det andra ska sociala och 

ekonomiska skillnader vara utformade så att de både är till fördel för alla och är förknippade 

med positioner tillgängliga för alla. I klartext innebär detta att de lika friheterna, (med vilka 

Rawls syftar på politisk frihet såsom lika rösträtt, yttrandefrihet, äganderätt och åsiktsfrihet) 

inte får kränkas under några omständigheter, medan avsteg får göras från den senare delen av 

principen i de fall man kan visa att den sämst ställde får det bättre (Rawls 1971:60-62). 

 

2.2 Demokratins kriterier 

 

I en situation där antagandena för en demokrati gäller, vilka behandlades i föregående avsnitt, 

kan man gå vidare till den uppsättning kriterier som kännetecknar en demokratisk politisk 

ordning.  
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Till att börja med förutsätts medborgarna i ett demokratiskt ideal ha lika möjlighet att dels 

föra upp frågor på dagordningen, dels uttrycka sina åsikter om önskvärt avgörande i frågor. 

Detta är viktigt för att principen om lika hänsyn ska uppfyllas. Vid ett slutgiltigt avgörande 

ska grunden för beslut avgöras med val, där varje medborgare tillförsäkras lika rösträtt. Som 

en parentes kan Dahls uppfattning, om att lika rösträtt i stadier innan det slutgiltiga 

avgörandet inte är nödvändigt inom en demokrati, tas upp här. På tidigare stadier i 

beslutsprocessen kan vissa intressen väga tyngre. Detta antagande gäller så länge demos har 

den slutgiltiga kontrollen över de kollektiva besluten (Dahl, 2002:170-172). 

 

Demokratin förutsätter, som vi tidigare sett, att var individ vet vad som är bäst för en själv. 

För att detta antagande ska gälla måste demos vara upplyst. Upplysningen kommer via 

utbildning och offentliga diskussioner. I fallet där kriteriet om upplysning gäller, anser Dahl 

att demokratin är det politiska system som troligast kan erbjuda sina medborgare det de vill 

ha, eller tror sig vara bäst. En förutsättning för detta är dock att alla har lika möjligheter att 

upptäcka det val som bäst tjänar dennes intressen (ibid, 173-175). 

 

Utifrån de tre ovanstående kriterierna kan man enligt Dahl se hur pass demokratiska olika 

politiska system är. Problemet är att alla kriterier kan vara uppfyllda samtidigt som 

dagordningen krymps ned till ett fåtal punkter. Enligt kriterierna ovan skulle 

sammanslutningen fortfarande vara demokratisk. Av denna anledning krävs ett tillägg till 

dessa kriterier, vilket ger demos den slutliga kontrollen över dagordningen. Återigen är det 

den slutliga kontrollen som är viktig i Dahls definition av demokrati. Detta för att Dahl tillåter 

demos att delegera vissa beslut till ett fåtal, (under förutsättning att demos fortfarande när som 

helst har möjlighet att återta kontrollen) vilket ställer höga krav på demos att avgöra när det är 

lämpligt att överlåta dagordningen (ibid, 175-178). Slutligen ställer Dahl upp ett inkluderande 

kriterium, vilket går ut på att klargöra vilka som ska ha rätt att ingå i demos, där 

kompetenskriteriet står i centrum. Som vi kommer att se senare i uppsatsen är dessa kriterier 

inte alltid så självklara som det kan verka, vilket leder till att fullständig demokrati enligt 

dessa kriterier inte går att finna. 

 

Rousseau anses vara den förste företrädaren för demokrati i den västerländska idéhistorien. 

Hans demokratiska ideal var den direkta demokratin, då han ansåg att suveränitet aldrig kan 

representeras. ”Människan föds fri och överallt är hon i bojor” (Rousseau, 1994:18). Dock är 

den vedertagna demokratiska politiska modellen i västvärlden representativ. John Stuart Mill 
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har utvecklat en inflytelserik representativ demokratiteori. Själv ansåg Mill att den 

representativa demokratin var överlägsen. Dock ansåg inte Mill att rösträtten skulle vara lika. 

Personer med ”särskilda intellektuella kvalifikationer”, arbetsgivare och akademiskt bildade 

ska ges mer än en röst (Lewin 1998:119). Runt om i världen där demokratin är det vedertagna 

politiska systemet, är representation nästintill den enda form av demokrati som tillämpas, där 

deltagarna betraktar sig som politiskt jämställda. Argumenten för majoritetsstyret är för det 

första att det gör det möjligt för ett maximalt antal personer att utöva självbestämmande. 

Minoriteten bör inte kunna driva igenom sin vilja mot en majoritet, vilket också innebär att 

minoriteten inte bör kunna blockera majoritetens vilja i det fall där omröstningen skett 

neutralt. Nästa argument är att majoritetsprincipen oftare leder till att korrekta beslut tas. Det 

sista argumentet för majoritetsprincipen är att den i enlighet med utilitarismen maximerar 

nyttan. (Dahl 2002:213-219). En av demokratins största faror ligger dock just i att det som var 

och en önskar för sin räkning (som enligt utilitarismen kommer leda till det allmänna bästa) 

inte nödvändigtvis är allmännyttans bästa (Lewin 1998:118).  

 

2.3 Demos omfattning 

 

”Demokrati innebär att alla medborgare och samhällsgrupper har lika rätt att ta del i den 

politiska gemenskapen” (Petersson, 1997:36). Ett av demokratins slagord är, som vi tidigare 

sett, jämlikhet. Inga medborgare skall uteslutas ur den demokratiska processen. Med tanke på 

att vissa grupper trots detta utesluts, blir frågan vilka det då är som räknas till demokratins 

medborgare? 

 

I fallet där Dahls antaganden samt kriterier för demokratin accepteras, antas även premissen 

om att stater som tillämpar dessa fullt ut ryms inom ramarna för fullständiga demokratier. En 

sådan ”fullständigt demokratisk stat” kan, utan att strida mot de demokratiska premisserna, 

driva igenom lagar som tillämpas på människor som av staten inte anses vara medborgare och 

därmed saknar rätt att delta i lagstiftandet (Dahl, 2002:187). (se även 2.1, angående att 

besluten inte ska fattas av personer utanför den demokratiska sammanslutningen). Med andra 

ord tvingas vissa människor att följa lagar inom demokratin, utan att själva ha möjlighet att 

påverka.  
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Det bästa exemplet på demokratins uteslutande är att barn och ungdomar under en given ålder 

hålls utanför demos, vilket jag kommer att bygga mitt resonemang kring. Trots detta är det 

värt att poängtera att man inom vissa demokratier går längre. Angående demokratin och 

uteslutandet skrev Graham att: ”…certain other categories such as the insane, children below 

a given age, and criminals are very widely excluded” (Graham, 1986:13). Som jag tidigare 

skrev går jag inte in djupare i detta, utan fokuserar mig i kategorin barnen faller under, och 

nöjer mig med att konstatera att antingen Petersson har fel i sitt påstående om att alla 

medborgare i en demokratisk stat har lika möjligheter att ta del i den politiska gemenskapen, 

eller att alla människor trots medborgarskap inte kan räknas som medborgare av staten.  

 

Vilka ska då ingå i demos? Det står tydligt att utläsa att Petersson utgår från den kategoriska 

principen2 när han slår fast vilka som har rätt att delta i den politiska gemenskapen. För att 

Peterssons uttalande ska bli giltigt kan en revidering vara lämplig, där man först kommer 

överens om vilka som ska anses ingå i demos, och därefter omformulerar vad ”demokratin 

innebär”. Här anser jag att Dahls modifierade kategoriska princip kan vara lämplig: ”Varje 

vuxen underställd ett styre och dess lagar måste förutsättas vara kvalificerad och har 

obetingad rätt att ingå i demos.” (Dahl, 2002:199).  

 

Vad finns det för försvar till att barn utesluts ur demos? Det enda godtagbara skälet är enligt 

Dahl, att barn helt enkelt inte är kvalificerade att ingå i demos. Principen om att styret ska vila 

på de styrdas samtycke, samt att ingen bör underställas av lagar man inte varit med om att 

utse gäller inte för barn. Anledningen till detta är helt enkelt att barn inte är kompetenta nog 

till att styra (ibid, 198-199). 

 

2.4 Demokratin och motsättningarna 

 

Kriterierna i kapitel 2.2, som gäller för den demokratiska processen, bygger som redan 

nämnts på vissa grundantaganden som ställdes upp i kapitel 2.1. I fallet där dessa kriterier 

uppfylls fullt ut, kan man tala om en helt och hållet demokratisk process. Dock påpekar Dahl 

själv att det aldrig funnits- eller kommer att finnas något fullständigt demokratiskt styre 

(Dahl, 2002:169-170). En anledning till detta kan vara representationen som den 

västerländska demokratin bygger på. Rousseau ansåg exempelvis att demokrati inte kan 

                                                        
2 ”Varje person underställd ett lagligt styre har obetingad rätt att bli medlem i demos, dvs. medborgare.” (Dahl 
2002:195). 
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utövas genom representanter. Han menade att varje lag som inte folket personligen fastställt 

inte kan accepteras. Vidare ansåg Rousseau att folket under den representativa demokratin 

endast är fritt under parlamentsvalen. När parlamentsmedlemmarna utsetts befinner man sig 

åter i slaveri (Lewin, 1998:87). Dock är det i dagens samhälle just representationen som fått 

genomslagskraft. Majoritetsprincipen är som vi sett tidigare den vedertagna principen inom 

moderna demokratier. Denna princip innebär om det bokstavligen minoritetens tyranni. Att 

majoriteten hörsammas innebär ju att minoriteten (49 % av befolkningen om vi så vill) 

undertrycks. 

 

Hypotesen som demokratin stödjer sig mot är att alla medborgare är kapabla att fatta beslut 

om allting. Dagens politik genomsyras dock av problem som kräver teknisk expertis. 

Teknokrati och demokrati är motstridande, då de enda som kan fatta beslut i enlighet med 

teknokratin är de som har relevanta kunskaper. Som vi kommer se senare i uppsatsen är detta 

istället en av förmyndarskapets grundsatser.  

 

Enligt Bobbio är även byråkratin ett hinder mot demokratiska stater. Byråkratin är en 

maktapparat som är hierarkiskt ordnad uppifrån och ner och motsätter sig således det 

demokratiska maktsystemet som förmedlas från basen och uppåt. Kontroversiellt nog har det 

visat sig att byråkratisering är en följd av demokratisering. Slutligen anser Bobbio att tiden 

mellan beslut och verkställande inom demokratier hindrar utvecklingen. Medborgarnas 

hastighet att ställa krav på statsmakten står i kontrast med de komplicerade rutiner som 

utmärker demokratiska system. Inom förmyndarskap kan man på ett effektivare sätt styra 

efterfrågan och är därmed bättre anpassat att fatta lämpliga beslut, då man befriats från plikten 

att följa komplicerade beslutsregler som utmärker parlamentariska system (Bobbio 1992:276-

279).   
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KAPITEL 3, FÖRMYNDARSKAPET 

 

I det här kapitlet presenteras idéerna bakom förmyndarskapets framväxt samt det politiska 

systems utmärkande drag. 

 

3.1 Teorier om det auktoritära samhället 

 

Platon är i enlighet med Lewin, en av de äldsta och mest kända av förmyndarskapets 

förespråkare. Kärnan i hans politiska teori går ut på att filosoferna ska styra, då den som har 

kunskap också bör ha makten. Vidare var Platons tanke att de styrande inte skulle ha några 

intressen utanför ramarna för samhällets bästa (Lewin, 1998:15-16). 

 

I Hobbes samhällskontrakt som knyts mellan en suverän (staten) och befolkningen ingås ett 

avtal för att skydda den enskilde. I avtalet säger den förnuftiga människan upp sina rättigheter 

genom att överlämna all makt till en enväldig härskare, Leviathan. Den som underkastat sig 

envåldshärskaren har därmed sagt upp sin frihet, utom i de områden envåldshärskaren avstått 

från att reglera, såsom friheten att handla och sluta avtal med andra jämställda. Har detta 

samhällsfördrag en gång ingåtts, kan personen i fråga inte frigöra sig, inte heller göra gällande 

att envåldshärskaren gjort sig skyldig till fördragsbrott, då samhällskontraktet ingåtts mellan 

härskaren och å andra sidan alla tillsammans och inte någon enskild individ. Den som innehar 

denna suveräna makt kan inte bestraffas av sina undersåtar, då varje enskild är upphovsman 

till envåldshärskarens handlingar, vilket innebär att andra bestraffas för handlingar man själv 

begått. Folket underställda staten säger upp sin frihet för att i utbyte få trygghet3 från ett ”allas 

krig mot alla”. Detta är nödvändigt eftersom människan inte tar hänsyn till sin näste, och där 

politiken inom demokratiska beslutsprocesser snarare handlar om att erövra regeringsmakten 

än att förverkliga partiprogrammet. Även den enskilde människans motiv i politiken är av 

samma egoistiska art, där rösten läggs på partiet som bäst förväntas överensstämma med ens 

egenvinning (ibid, 54-55, 60-61).  

 

Om vi för ett ögonblick lämnar Hobbes samhällskontrakt (som förövrigt på ett provocerande 

sätt) och tittar till Grahams dilemma, om en icke demokratisk regim som arbetar för folkets 

                                                        
3 Även Jeremy Bentham värderade tryggheten före både jämlikhet och frihet, men förespråkade en form av 
representativ demokrati, med korta mandatperioder och förbud eller hinder mot omval samt rotation på 
betydelsefulla poster för att säkerställa människans trygghet (Lewin 1998:101, 103). 
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bästa och på ett framgångsrikt sätt tillhandahåller folket möjligheter till ett ”problemfritt” liv. 

Om denna regim på ett bättre sätt lyckas arbeta för folket än demokratiska regimer, är frågan 

varför det demokratiska idealet trots detta eftersträvas (Graham, 1986:23).   

 

3.2 Förmyndarskap 

 

På samma sätt som alla människor inte är lika utmärkta som läkare, har inte heller alla samma 

insikter i politik. Vanliga människor är inte heller lika kapabla till att tillvarata sina intressen, 

än mindre se till samhällets bästa. Av denna anledning talar förmyndarskapets förespråkare 

istället för ett styre som anförtros en minoritet, som i kraft av överlägsen kunskap och 

förmåga är särskilt kvalificerad. Att skapa ett sådant styre som dessutom är framgångsrikt och 

besitter folkets samtycke är ingen lätt uppgift, vilket kräver mycket vad gäller bland annat 

urval av de styrande. Om en sådan framgångsrik stat inrättas kommer den även att få folkets 

fulla förtroende, när insikt i vad staten kan erbjuda sina medborgare nåtts (Dahl, 2002:85-86). 

 

På samma sätt som det finns olika tolkningar av hur det ideala demokratiska samhället ska se 

ut och vara uppbyggt, finns det olika tolkningar över hur idealsamhället ska se ut utifrån 

förmyndarskapet. Grundidén är dock densamma, oavsett vilken syn på det bästa styret inom 

förmyndarskapets ramar som eftersträvas. 

 

De flesta är nog överens om att samhällets välfärd inom ett demokratiskt styre kräver 

kollektivt bindande beslut. Staten är därför en väsentlig del av det demokratiska styret. På 

samma sätt anser förmyndarskapets förespråkare att behovet av en stat är nödvändigt för 

samhällets välfärd. Principen om lika hänsyn till människors intressen, vilket är en av 

demokratins ”hjärtefrågor” förkastas på intet sätt av förmyndarskapets förespråkare. Det finns 

inget fog för att förmyndarskapet inte skulle kunna ha denna princip som fundamental 

grundsats. Däremot har inte, som det tidigare sagts, alla människor samma förutsättningar att 

styra, och skall då inte heller göra det! (ibid. 88-89). 

 

Förmyndarskapet delar flera saker med demokratin. Det kan tyckas cyniskt, men uteslutandet 

av barn i den demokratiska processen sker av den enkla anledningen att barn inte anses 

kvalificerade nog att styra, vilket i sin tur är ett bevis på att uppfattningen om att de som är 

kvalificerade ska styras delas av såväl demokratins förespråkare som förmyndarskapets. 
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Skillnaden är att förmyndarskapet tar steget längre och man menar på att de som är mest 

kvalificerade ska styra.  

 

Barn utesluts ur den demokratiska processen för att de inte inser sina egna intressen. Om 

vuxna inte inser sina intressen är dessa enligt samma tes okvalificerade att styra sig själva. 

Även nu om folk insåg sina intressen är det betydelselöst om de inte försöker uppnå dessa. 

För att vara kvalificerad att styra måste man med andra ord också ha en stark benägenhet att 

eftersträva målen. Ledarna i förmyndarskapet måste ha moralisk insikt och dygd för att kunna 

leda, eller som Dahl utrycker det moralisk kometens4. Utöver detta måste ledarna även besitta 

adekvata tekniska eller instrumentella kunnande. Huvudpoängen är dock att om man 

accepterat att barn inte är kvalificerade att styra har man accepterat premissen att 

okvalificerade människor inte ska tillåtas delta fullt ut i styret (Dahl, 2002:89-94). 

 

Oavsett vad man anser om vilka som är kompetenta till att styra kan det konstateras att 

människan förstört miljön under flera århundraden. Likgiltigheten för framtiden och 

kommande generationer har varit den gemensamma nämnaren, oberoende av människans 

religiösa och kulturella bakgrund (ibid, 97). Efter att ha studerat teorin kring demokratins och 

förmyndarskapets argument för de politiska systemens överlägsenhet är det dags att titta till 

problematiken kring miljön (se kapitel fyra) för att sedan ställa de politiska systemen mot 

varandra och se till vilken lösning för miljöproblemen som förespråkas. Som det tidigare sagts 

är det växthuseffekten som får stå som exempel för miljöproblematiken. Valet av 

miljöproblem motiveras med att den förstärkta växthuseffekten är aktuell och täcker en stor 

del av den problematik vi har att handskas med, såsom osäkerheten för vad som kan ske i 

framtiden, det är ett gränsöverskridande problem och visar på miljöns komplexitet. 

 

                                                        
4 moralisk kompetens – adekvat insikt om de rätta målen för styret. 
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KAPITEL 4, VÄXTHUSEFFEKTEN 

 

”Mänskligheten befinner sig idag i en situation utan tidigare motstycke. Inom ramen för en 

enda generation väntas jordens livsuppehållande miljö ändras snabbare än under någon annan 

jämförbar period i mänsklighetens historia. Mycket av denna förändring kommer vi själva att 

svara för” (FN:s forskningsprogram enligt Sörlin, 1991:14). Citatet har Sörlin plockat från 

FN: s forskningsprogram för global förändring, där man fortsättningsvis menar på att 

förändringarna kan komma att få oanade konsekvenser för kommande generationer. 

Människan är beroende av sin omgivning, samtidigt som det finns en mängd hot mot miljön 

skapade av just människan. Bland dessa kan man nämna skövlingen av regnskogar, 

försurning, luft samt havs förorening, den förstärkta växthuseffekten och det uttunnande 

ozonskiktet. 

  

4.1 Den förstärkta växthuseffekten 

 

Växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Denna naturliga växthuseffekt beror på 

ett lufttäcke kring jorden. Utan detta lufttäcke skulle jordens medeltemperatur ligga på -18C. 

Det är den förstärkta växthuseffekten, orsakad av människan som är ett hot mot vår planet, 

den så kallade antropogena växthuseffekten. Jämvikt måste råda mellan värmen som når 

jorden från solen och värmen som strålar tillbaka ut i rymden. En uppvärmning sker om 

jorden utstrålar en mindre mängd värme en den som jorden mottar, något som avtar då den 

avgivna värmen är lika stor som den mottagna och man åter når en balans (Gribbin, 1993:31-

32).  

 

Klimatfrågan har varit objekt för diskussioner sedan 1960- talet. Dock var det inte förrän 

1980- talet som man kom till insikt om att även andra gaser än koldioxid bidrar till 

klimatförändringar. Det finns vissa gaser i jordens atmosfär som kan fånga upp jordens 

värmestrålning och ge en temperatur höjande effekt. Dessa gaser är de så kallade 

växthusgaserna. De viktigaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga, koldioxid, metan, 

dikväve - oxid och freoner, där koldioxiden står för cirka 55-63 % av växthuseffekten. Av all 

koldioxid som finns i atmosfären står mänskligheten för cirka en femtedel. Den viktigaste 

källan till utsläpp av koldioxid är förbränningen av fossila bränslen (såsom kol, olja och 

naturgas). Andra faktorer till växthuseffekten är bland annat skövlingen av skogen. Träd och 
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andra gröna växter tar upp koldioxid ur luften för sin fotosyntes. När skogen skövlas blir det 

färre träd kvar som kan hålla koldioxidhalten från luften nere. I världens regnskogar finns det 

mycket kol bundet. När den bränns (för att lämna plats för odlingar och betesmarker) tillförs 

det stora mängder koldioxid till atmosfären (Naturvårdsverket 1995:15-18). 

 

Det är i takt med industrialiseringen som koldioxidhalten med flera växthusgaser stigit. Halten 

koldioxid är idag cirka 45 % högre än den var under förindustriell tid, något som inte passerat 

obemärkt. Sedan slutet av 1800-talet har den globala medeltemperaturen ökat med mellan 0,4 

och 0,6 grader Celsius. Effekterna är större än man kan förvänta sig med en sådan ”marginell” 

temperaturförändring. T ex så har den globala vattennivån de senaste 100 åren ökat med 

mellan 10 och 25 centimeter, där en stor del kan vara relaterad till medeltemperaturhöjningen. 

Stor osäkerhet råder inom området, men den fortsatta industrialiseringen i kombination med 

en växande folkmängd beräknas höja den antropogena växthuseffekten till att motsvara en 

fördubbling av koldioxidhalten till år 2030-2040. Detta kan innebära att medeltemperaturen 

har ökat med 1-3 grader vid mitten av 2000-talet. Även om alla utsläpp då skulle ha upphört 

skulle temperaturen kunna stiga med ytterligare ett par grader, på grund av klimatsystemets 

tröghet (Bolin 1995:77). 

 

4.2 Internationella åtgärder 

 

1992 utarbetades en ramkonvention om klimatförändringarna vid Riokonferensen i Rio de 

Janeiro. Bland annat tog man då upp frågor som berörde växthuseffekten där och man satte 

upp diverse mål för världens koldioxidutsläpp. I Riodeklarationen som arbetades fram 

fastslogs det att utsläppen måste minskas, men i vilken takt minskningen skulle ske angavs 

inte. FN: s ramkonvention som beslutades under Riokonferensen säger att koncentrationen 

växthusgaser i atmosfären måste stabiliseras på en nivå som förhindrar störningar i 

klimatsystemet (SOU 1 994:138 sid. 48-49).  
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”Slutmålet för denna konvention och varje hithörande legal handling som partskonferensen 

kan komma att anta är att uppnå, i överenskommelse med de relevanta föreskrifterna i 

konventionen, att atmosfärens koncentration av växthusgaser stabiliseras på en nivå som 

skulle förhindra farlig antropogen störning i klimatsystemet. En sådan nivå bör vara uppnådd 

inom en tidsram som är tillräcklig för att tillåta ekosystem att anpassa sig naturligt till 

klimatförändring, att säkerställa att livsmedelsproduktionen inte hotas och att möjliggöra för 

ekonomisk utveckling att fortgå på ett hållbart sätt” (Riokonferensen enligt Bolin 1995:241) 

 

Den komplicerade formuleringen till trots, innehåller ovanstående citat viktiga 

ställningstaganden. Problemet är dock att dessa är lätta att kringgå, då stor osäkerhet råder 

inom ämnet och inga direkta tidsramar är utformade. Vidare innebär citatet att man är på det 

klara med att viss klimatpåverkan inte går att undvika, men att åtgärder skall vidtas inom en 

tidsram att ekosystemet inte störs allvarligt. Även häri ligger problemet vid den stora 

osäkerhet som råder kring den antropogena klimatpåverkan. Faktum är att ett bibehållande av 

utsläppen på 1995 års nivå skulle fortsätta att öka atmosfärens halter av koldioxid i 

åtminstone 200 år. För att inte förstärka växthuseffekten krävs stora reduktioner av 

växthusgaserna, och då främst koldioxid, samt en ändrad infrastruktur. Samtidigt vet man inte 

hur stora dessa reduktioner bör vara (Naturvårdsverket 1995:19) 

 

För att protokollet ska kunna träda i kraft krävs det att minst 55 parter till konventionen, 

inklusive I-länder som står för minst 55 % av utsläppen skriver under. Till en början skrev 30 

länder på, alla U-länder. Många länder bestämde sig för att skjuta på protokollet eftersom man 

inte kunde enas om hur det ska fungera i praktiken. Förhandlingsfrågorna efter Kyoto har 

handlat om påföljderna – åtgärder mot länder som bryter mot avtalet, de flexibla 

mekanismerna – hur stora utsläppsminskningarna inom länderna måste vara samt handel av 

utsläppskvoterna, U-länderna – Vilket stöd U-länderna ska tilldelas för att uppfylla avtalet 

samt koldioxidsänkorna – tillgodoräkning av skog (Internet 1).  

 

4.3 Klimatförändring 

 

När miljön och klimatförändringar diskuteras är ”osäkerhet” ett återkommande begrepp. Det 

råder stor osäkerhet och svaren på frågorna kring miljön varierar beroende på vem man frågar. 

Här har jag för avsikt att reda ut vad som kan konstateras beträffande jordens 

klimatförändringar, orsakade av den antropogena växthuseffekten, samt vilka bedömningar 
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som gjorts om klimatets framtida förändringar. Detta görs utifrån osäkerheten kring miljön, 

långsiktighet/hållbar utveckling och miljöns komplexitet. 

 

4.3.1 Osäkerhet och komplexitet 

 

Det som har konstaterats med säkerhet är att jordens medeltemperatur ökat med 0,5 grader 

Celsius sedan början av 1900- talet. Under de senaste århundradena har jordens 

medeltemperatur varierat mellan 0,5- 1,0 grader Celsius, vilket är av samma storleksordning 

som temperaturförhöjningen utsläppen av växthusgaserna förorsakat. Vidare är det konstaterat 

att halten av koldioxid och andra växthusgaser fortsätter att öka som ett resultat av 

människans fortsatta utsläpp. Ökning av växthusgaserna leder i sin tur till en global 

temperaturhöjning, vilket i sin tur åtföljs av regionala förändringar av temperatur och 

nederbörd, som kan vara både mindre eller större än de globala förändringarna (SOU 

1 994:138 sid.1).  

 

Vi vet idag med relativt god säkerhet att en fördubbling av atmosfärens 

koldioxidkoncentration skulle medföra en ökning av jordens medeltemperatur med ytterligare 

1,5- 4,5 grader Celsius. Även om utsläppen av växthusgaserna tvärt skulle avbrytas skulle 

medeltemperaturen fortsätta att stiga i några årtionden, då det finns en fördröjning mellan 

utsläppen och jordens medeltemperatur (ibid, 1).  

 

Den stora osäkerheten ligger kring vad som kan komma att hända om koldioxidhalten mer än 

fördubblas. Golfströmmen kan i sådana fall komma att förändras, vilket skulle medföra 

dramatiska klimatförändringar. Vidare skulle den förhöjda koldioxidhalten leda till att 

ekosystemet på 10-20 % av jordens landareal skulle ersättas av andra ekosystem. Slutligen är 

osäkerheten för stor för att kunna uttala sig om en acceptabel framtida koldioxidkoncentration 

i atmosfären. Hur de framtida störningarna kommer att se ut beror på de regionala 

klimatförändringarna, samt vilka effekter dessa kan komma att få på olika ekosystem (ibid, 1-

2). 
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4.3.2 Långsiktighet 

 

Citatet från FN: s miljökonferens i Rio (se 4.2) är ett steg i riktning mot långsiktighet och 

hållbar utveckling i enlighet med FN: s direktiv (se även 5.1). Man är idag överens om 

nödvändigheten i att minska bland annat utsläppen av koldioxid. Under FN-konferensen i Rio 

omformulerades försiktighetsprincipen i ett steg mot långsiktighet. ”Om det föreligger hot om 

allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknad av vetenskaplig bevisning användas som 

ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring.” (Bolin 

1995:162).  

 

De ekonomiska styrmedel (i första hand miljöavgifter och miljöskatter) som föreslagits både i 

Sverige och internationellt är bland annat koldioxidskatter samt överförbara utsläppsrätter. 

Fördelarna med dessa är att de anses stimulera teknisk utveckling. Analyser som gjorts visar 

på att skatten på koldioxid måste höjas väsentligt, samtidigt som subventioner slopas. På så 

vis kan energikostnaderna spegla de direkta kostnaderna för att tillhandahålla energin (SOU 

1 994:138 sid. 50).  

 

4.4 Överenskommelser 

 

För att återställa halterna växthusgaser till nivåer som inte förstärker växthuseffekten krävs en 

stabilisering av dessa gaser till nivåer långt under 1990 års nivå (Naturvårdsverket 1995:19). I 

mars 2001 hoppade USA av Kyotoprotokollet helt och hållet (USA självt står för 25 % av 

världens utsläpp av växthusgaser). Man hänvisade till att protokollet undantar U-länderna och 

att protokollet är skadligt för USA:s ekonomi. Den 23 juli samma år nåddes en 

överenskommelse i och med Bonnuppgörelsen trots USA:s avhopp. Frågor som 

påföljdssystem och tillgodoräknandet av koldioxidsänkor klarlades, dock gjordes en del 

eftergifter, såsom tillgodoräknandet av sänkor, gentemot länder som satte sig på tvären. 2002 

skrev EU- länderna under protokollet, och man har nu utarbetat ett system för handel av 

utsläppsrätter mellan EU- länderna (Internet 1). 
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KAPITEL 5, POLITISKA SYSTEM OCH MILJÖN 

 

I det här kapitlet presenteras miljöproblematiken utifrån demokratin och förmyndarskapet, där 

de båda politiska systemen ställs mot varandra i ett försök att klargöra vad som talar för 

respektive emot de båda och förutsättningarna för en god miljö. 

  

5.1 Långsiktighet, osäkerhet och miljöns komplexitet 

 

Miljön som problem och i synnerhet som begränsande faktor är en ganska ny företeelse, som 

har lett till att människan i västvärlden sakta men säkert håller på att förändra sin vardagliga 

praxis. På senare tid har vår privata konsumtion fått medvetna inslag av miljöhänsyn. Den 

stora frågan är om dessa åtgärder är tillräckliga? Som vi tidigare sett i uppsatsen präglas 

miljöfrågorna av komplexitet och det råder stor osäkerhet kring hur olika miljöpolitiska beslut 

kan komma att påverka oss i framtiden. Här avser jag att behandla hur de olika politiska 

systemen kan handskas med miljöproblematiken utifrån den rådande osäkerheten kring 

miljön, tanken om långsiktighet och hur man hanterar miljöns komplexitet (se även 5.2, 5.3 

och 5.4). Det framtida miljöarbetet bör handla om långsiktig hållbarhet med hänsyn till 

framtida generationer, oavsett politiskt system. Detta innebär enligt 

Brundtlandkommissionen5 att ”… utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Internet 2).  

 

Problemet med ovanstående citat är att det är väldigt allmänt, där det inte går att utröna vilka 

”behov” som måste tillgodoses (materiella eller grundläggande behov för människans 

fortsatta existens). Till en början måste man analysera vad som lett till att vi befinner oss i 

denna situation. Ekonomisk tillväxt och välfärd kan vara ett, om än otillräckligt svar på 

frågan. John Barry argumenterar för att grunden för en fungerande demokrati kan ligga i att 

landet uppnått en viss välfärd, vilket för oss till den prekära frågeställningen om var lösningen 

till problemet går att finna. Om välfärd är en förutsättning för demokrati, samtidigt som 

välfärden är roten till den ”ekologiska kris” vi står inför, blir det tydligt att det inte finns 

någon patentlösning att ta till.  

                                                        
5 Brundtlandkommissionen (även kallad världskommissionen) tillsattes 1983 av FN efter att det globala 
samarbetet för att förbättra miljön misslyckats, och miljön istället försämrades under de elva år som gick sedan 
den första av FN: s miljökonferenser hölls i Stockholm 1972. Industrialiserade länder och utvecklingsländer hade 
då samlats för att beskriva hela mänsklighetens rätt till en hälsosam produktiv miljö (Internet 2). 
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Trots detta anser Barry att miljöpolitiken som bedrivits under de senaste 30 åren visat på att 

svaren till de framtida ekonomiska, miljö samt resursknapphets problemen går att finna inom 

ett demokratiskt politiskt system, snarare än inom ett auktoritärt system (Barry, 1999:194- 

195).  

 

Som det diskuterats tidigare i uppsatsen är osäkerheten kring ämnet en stor bidragande orsak 

till den auktoritära lösningens upphov, där de politiska leden minskas ned till att enbart 

innefatta sakkunniga. En eko-auktoritär (se 5.2) regim sätter miljön i centrum, till skillnad 

från Brundtlandkommissionen (som anses vara det etablerade synsättet), där vikten av en 

hållbar utveckling betonas ur en antropocentrisk synvinkel. ”Miljön existerar inte som en 

särskild sfär skild från människors handlingar, ambitioner och behov. Försök att försvara 

miljön utan hänsyn till människors oro och bekymmer har gett ordet miljö en klang av naivitet 

i vissa politiska kretsar. Också ordet utveckling har av somliga reducerats till att avse mycket 

begränsade områden nämligen vad fattiga länder bör göra för att bli rikare och avfärdas på så 

sätt av många på den internationella arenan så som varande av intresse bara för specialister... 

Men miljön är det som vi alla lever i och utveckling är det som vi gör för att försöka förbättra 

vår situation inom detta vårt gemensamma hem. De två går inte att skilja åt.” (Internet 2). 

 

5.2 Svårigheter med beslut 

 

Paehlke delar åsikt med Brundtlandkommissionen och menar på att det handlar om att rikta 

uppmärksamheten från det kortsiktiga tänkandet kring samhället och istället fokusera på 

framtida generationer. Skillnaden är att Paehlke konkret föreslår vad som måste göras, istället 

för att dra upp generella riktlinjer. Ett steg i detta är att inte luta sig tillbaka och blint lita på att 

teknologiska innovationer ska bli lösningen till dagens och framtidens miljöproblem och 

resurs- hushållningsproblem. Teknologiska innovationer är ett steg i att uppnå långsiktig 

hållbarhet, vilket i framtiden kan lösa människans beroende av exempelvis icke förnyelsebara 

energikällor (fossila bränslen). Dock är det även upp till var och en att minska människans 

negativa inverkan på naturen, då det inte är långsiktigt tänkande att skjuta på problemen till 

den dagen är kommen. (Dryzek, 2001:151). 

 

Det finns olika politiska tillvägagångssätt för att lösa dessa problem, där lösningarnas 

effektivitet varierat. Auktoritära regimer kan via tvång se till att människor inte använder sig 
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av icke förnyelsebara naturresurser. Frågan är om människan kan acceptera ett auktoritärt 

styre, att sättas i bojor för naturens skull. Demokratiska vägen är att via majoritetsbeslut enas 

om en minskad användning av dessa begränsade naturresurser. Frågan här blir hur många som 

kan tänka sig att avstå från en så stor del av dagens materiella standard till förmån för miljön? 

I en representativ demokrati kan ett sådant beslut tas, men de politiska konsekvenserna detta 

skulle medföra är, med tämligen hög sannolikhet allt för kostsamma för att det skulle bli 

verklighet, då makthavarna vid nästa parlamentariska val riskerar att inte bli omvalda. 

Paehlke menar på att ytterst få demokratier är kapabla till att ta svåra ekonomiska beslut, även 

när fallet är klart och säkerhet råder kring frågan, vilket än mer försvårar miljöpolitiska beslut 

som präglas av osäkerhet (Paehlke, 1996:31).  

 

Människor vill ha omedelbar tillfredsställelse och en miljömässigt hållbar utveckling, 

storslaget materiellt välstånd och biologisk mångfald. Den ekonomiska tillväxten står för den 

ena delen. I västvärlden står demokratin för den andra. Faran för både demokratin och miljön, 

är att miljön och ekonomin är av global karaktär, medan demokratin är inhemsk och på lokalt 

plan, samt inom vissa länder (ibid, 28). Fram till och med idag har miljöns komplexitet lett till 

att miljöproblemen angripits med tekniskt komplicerade medel. Inom demokratier har 

miljöpolitiken av denna anledning saknat folklig förankring (vilket ligger förmyndarskapet 

nära till hands). Problem med att angripa utsläpp (som inte känner statsgränser) har lett till att 

förslag lagts fram om system med ömsesidig representation, i ett steg att öka demokratin över 

nationalstaternas gränser, där en ökad demokrati ses som lösningen till dagens och framtidens 

miljöproblematik (Petersson, 1997:130-133).  

 

Ett praktiskt exempel på svårigheten med att ta miljöpolitiska beslut inom demokratier är 

förhandlingarna om trängselavgifterna i Stockholm som enligt förslaget ska tas i bruk i slutet 

av 2004. I samband med valet 2006 ska en folkomröstning ske om ett permanent införande av 

dessa avgifter.  

 

En ståndpunkt är att om systemet införs samtidigt som väg- och kollektivtransportsystemet 

byggs är det möjligt att nå betydande miljöeffekter redan under en tioårsperiod. Detta förslag 

har lagts fram som ett erkännande om att miljöhoten är vår tids stora ödesfråga, där drastiska 

åtgärder måste tas till. Klimatscenarier som presenteras visar att vi redan under vår egen 

levnadsperiod måste räkna med allvarliga effekter på vädret och vår livsmiljö. Det röda 

blocket står fast vid att trängselavgifterna måste införas (dock skiljer sig åsikten inom de olika 
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partierna på hur långdragna dessa ska vara) vilket i sig försvårar ett beslut (Svenska 

Dagbladet 13 maj, 2003). De borgerliga partierna säger dock ett blankt nej, och pratar istället 

om infrastruktursatsningar för att få igång tillväxten, samt att hela diskussionen kring tullarna 

är ”ett praktfullt valsvek från socialdemokraterna” (Svenska Dagbladet 14 maj, 2003). Om det 

borgerliga blocket fortsätter att sätta sig emot förslagen om trängselavgifterna kommer detta 

få stora konsekvenser för beslutet, trots att det enligt Billström finns belägg för tullarnas 

nödvändighet, vilket i slutändan kan leda till att ingen förändring sker kring Stockholms 

innerstadsområde och att den planerade folkomröstningen 2006 inte blir av (Svenska 

Dagbladet 13 maj, 2003).  

 

5.3 Grön demokrati och det eko- auktoritära tankesättet 

 

De eko- auktoritära förespråkarna bygger sina antidemokratiska idéer på analyser om att 

miljöförstöringen nått den grad att en ekologisk kris är att vänta, om vi inte redan befinner oss 

i den, där en lösning inte går att finna via demokratiska medel. Det krävs andra medel för att 

den ekologiska krisen i slutändan inte ska innebära även människans undergång. För att 

komma till rätta med dagens ekologiska problem måste man ta till drastiska åtgärder och 

ändra om i den befintliga sociala strukturen. Demokratin är en del av problemet, då den inte 

passar som instrument för att klara av de stora ändringar som krävs för att komma till rätta 

med ekologin. Inom demokratiska system finns en rädsla för de obekväma beslut som är 

nödvändiga för vår miljö. För att dessa politiska beslut ska kunna tas krävs ett auktoritärt 

styre, i annat fall kommer samhället och vårt okontrollerade leverne leda till en 

samhällskollaps (Barry, 1999:197-200). 

 

Vidare menar den eko- auktoritära linjen på att den ekologiska krisen kräver expertkunskaper 

och därför inte kan lösas via demokratiska medel. Kritiken till detta är att miljöproblematiken 

är alltför allvarlig och invecklad för att lämnas till ett fåtal att lösa. Eftersom miljöbesluten i 

allra högsta grad kommer att påverka både det privata och det kollektiva livet, är det enda 

rätta att besluten är med och fattas av allmänheten som berörs av utslagen. Detta innebär inte 

att expertkunskaper inte är en viktig del av demokratin, utan ska där ingå som rådgivande för 

att de rätta besluten ska tas, till skillnad från det eko auktoritära tänkandet där de ska vara 

beslutande. Expertkunskaper är även nödvändiga för att lyckas utföra besluten som tagits 

demokratiskt (ibid, 197-200). Den här hållningen får stöd även av Paehlke, som menar att det 

finns erkända forskare på båda sidor av de flesta stora ekologiska frågorna. Forskare ska vara 
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med i diskussioner om den hållbara miljön, deras åsikter ska dock inte vara de enda som ska 

få höras, utan de ska höras mer i ett vägledande syfte (Dryzek, 2001:149).  

 

De ekologiska problem vi står inför handlar om mer än de teknologiska lösningarna. Det 

handlar även som vi tidigare sett om etik och moral. Hur kommer man fram till den objektiva 

vetenskapen för att handskas med miljöproblemen?  

 

Det är ett problem man står inför både som eko auktoritär förespråkare som förespråkare av 

grön demokrati6. Det är här etik och moral kommer in i bilden. Miljöforskningen måste ske ur 

en objektiv synvinkel, där intressen utanför miljöområdet inte får spela den avgörande rollen 

(Barry, 1999:201).  

 

Problem med expertkunskap är att miljön är så pass komplex att man aldrig med säkerhet kan 

veta vad som är rätt och fel, samt att det finns mer än en åsikt kring miljöproblematiken, en 

svårighet man står inför oavsett vilken form av miljöpolitik man förespråkar. Om alla experter 

utgår från samma problem är det ändå föga troligt att lösningen till det specifika problemet är 

det samma hos de olika experterna. Detta beror på de olika värderingarna och den moral 

experterna besitter, samt vad de har för inneboende idéer, dvs. om de utgår från en 

antropocentrisk eller ekocentrisk utgångspunkt. I fallet med expertutlåtanden är en stor risk, 

förutom osäkerheten, att folket via den demokratiska processen kan ta besluten den rådande 

regimen vill ska tas, i fallet där forskningen inte sker objektivt. Påtryckningar och bristfällig 

information kan leda till missvisande resultat.  

 

Ophuls argumenterar för att det är knappheten av resurser som skapar instabila politiska 

institutioner, och leder till en omsvängning till ett auktoritärt styre, medan J. Barry menar på 

att ett lands avtagande välstånd inte behöver leda till det demokratiska samhällets 

uppluckring. Denna diskussion tvingar in oss i frågan om olika prioriteringar. Är vi beredda 

att sänka levnadsstandarden till förmån för miljön? Det är just den annorlunda prioriteringen 

som får de eko- auktoritära förespråkarna att peka på att det eko- auktoritära samhället 

fungerar bättre än ett demokratiskt samhälle. Säkerhet och överlevnad står framför 

demokratins ohållbara prioritering med materialism och välstånd. Detta är ett återkommande 

                                                        
6 Grön demokrati förespråkar att beslut ska tas på lägsta möjliga instans, så kallad ”gräsrots- demokrati”. Man 
menar på att naturen ska tas i beaktande vid alla beslut och med tanken om att ”obegränsad tillväxt är omöjlig i 
ett slutet system” vilket man anser jorden vara. För att uppnå detta förespråkar man att de kollektiva, bindande 
besluten, tas via direkt demokrati i små decentraliserade och självförsörjande samhällen (Dobson, 1995:64-66). 
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argument för att demokratin inte är kapabel till att handskas med miljöproblemen. Skulle man 

visa på att förhållandet demokrati- materialism inte gäller, eller är så starkt som de eko- 

auktoritära påstår skulle det leda till att ett starkt antidemokratiskt argument raseras. 

Problemet här är att även förespråkarna för grön demokrati erkänner sambandet mellan 

miljöproblem och strävan efter en allt högre materiell välfärd. Den sociala strukturen och 

konsumtionssamhället som byggts upp måste brytas ned och återuppbyggas på ett 

miljömässigt hållbart sätt. Miljön ska integreras i demokratin. Det gröna argumentet mot 

konsumtionssamhället är ingen kritik mot demokratin, utan sättet den alltför liberala grund 

demokratin och de västerländska samhällena bygger på (Barry, 1999:194-198, 205-208). 

 

5.4 Miljön och ekonomin 

 

Olika beslut för att förbättra miljön påverkar arbetsmarknaden på flera olika sätt. 

Miljöskyddet kostar mycket och kan leda till att länders konkurrensförmåga försämras. Vissa 

miljöskyddsbeslut kan innebära direkta förluster av arbeten. Inte att förglömma är dock att 

miljöskyddsarbeten även producerar arbetstillfällen (Dryzek, 2001:153-154). Att 

miljöpolitiska beslut kan komma att kosta stater en del arbetstillfällen är relevant som 

ytterligare ett argument för varför det kan vara svårt att ta beslut i demokratiska nationer. Det 

är åter de politiska konsekvenserna som står i fokus. Politiker vill inte förlora makten. I en 

auktoritärt styrd stat behöver man inte bekymra sig om detta, utan kan sätta miljöarbetet i 

fokus. Här kan det tilläggas att miljöproblematiken, som vi tidigare sett, präglas av stor 

osäkerhet vad gäller olika besluts framtida konsekvenser, vilket än mer försvårar 

beslutstagandet.  Ophuls sammanfattar detta med att alla människor vill kunna åtnjuta ren luft 

och rent vatten, alla vill leva i en frisk och säker värld, men ingen vill betala priset för 

bevarandet, eller i vissa fall återskapandet av denna värld. Vi är inte ens kapabla till att dra 

ned på energiförbrukningen, eller villiga att acceptera att sättet vi bedriver ekonomin på idag 

inte är hållbart och kräver en omstrukturering (ibid, 198).       

 

Den ekonomiska framfart vi i västvärlden upplevt, med ekonomisk tillväxt och allt högre 

materiell välfärd kan vara ett svar på varför vi går mot en ekologiskt ohållbar situation. Detta 

är dock en omtvistad fråga, där bland annat Paehlke menar på att det bästa för miljön på intet 

sätt behöver innebära en nedtrappning i den ekonomiska tillväxten. Miljöförstörelse och 

resursbristen är påföljden av energi och materialanvändningen, vilket inte nödvändigtvis 
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behöver vara kopplat till ekonomisk utveckling och ekonomiska aktiviteter. Det mesta 

materialet kan återanvändas, och därmed spara på både miljön och energianvändningen. 

Paehlke anser att den ekonomiska tillväxten kan fortsätta, samtidigt som energi- och 

materialåtgången kan reduseras (Dryzek, 2001:155). 

 

Det finns flera olika sätt att se på miljön och ekonomins begränsningar. Den pessimistiska 

synen menar att det faktum att jorden är ett slutet system sätter gränser för den ekonomiska 

tillväxten. Man kan med andra ord inte öka tillväxten utan att öka resursuttagen, förr eller 

senare kommer de begränsade resurserna att uttömmas och omöjliggöra en fortsatt tillväxt. 

Enligt pessimismen finns det en övre gräns för hur mycket som kan produceras, som bestäms 

av hur mycket som kan återvinnas i kretsloppet.  

 

Optimisterna håller inte med, och menar att jordens resurser aldrig kommer att ta slut om man 

låter marknadskrafterna råda. Tillväxten kan med andra ord fortgå i all evighet. I ett första 

steg kommer tillväxten att leda till ett ökat resursuttag, och trycket på miljön kan bli 

påfrestande. Detta kommer dock leda till högre resurspriser, med följden att allt mer 

resurssnåla tekniker utvecklas. De ökade utsläppen kommer leda till allt högre kostnader för 

avfallshantering, vilket kommer leda till större återvinning och återanvändning. Den oändliga 

ekonomiska tillväxten möjliggörs i en fri marknad av att tillväxt kommer leda till en allt 

mindre andel avfall i förhållande till vad som kommer att produceras, samt en allt mindre 

resursåtgång per producerad enhet. Enligt optimismen ligger begränsningarna i människans 

uppfinningsrikedom och inte vid de begränsade resurserna (Brännlund 1998:23). 

 

Optimismens syn på miljön, och den fria marknaden i synnerhet bygger på en hel del 

antaganden, vilket innebär att pessimisternas syn på miljön och de ändliga resurserna inte får 

förkastas. Under vissa premisser och olika omständigheter kan båda utfallen visa sig vara rätt. 

Brännlund menar på att det optimistiska synsättet kräver vissa grundläggande tillägg för att 

kunna antas, såsom att fullständig information är tillgänglig, väldefinierade äganderätter är 

utarbetade samt andra externa effekter. Detta krävs för att eliminera risken för 

marknadsmisslyckanden, som är roten till felaktig resursallokering i samhället och som i sin 

tur är det stora hotet mot den oändliga ekonomiska tillväxten (ibid, 23-24). En viktig aspekt 

som inte behandlas, anser jag vara det politiska systemet. För att antagandena ska gälla krävs 

ett demokratiskt styre. Detta är grundläggande för att fria marknaden ska kunna råda. En 

auktoritär regim lämpar sig inte för att fria marknadskrafter ska få styra, eftersom de fria 
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marknadskrafterna inte nödvändigtvis är förenliga med det auktoritära styrets idéer om hur 

staten ska agera vid olika situationer. 

 

5.5 Styrelseskick och miljöhänsyn 

 

Det finns kritiker till ovanstående argumentation, som måste beaktas med tanke på den stora 

osäkerhet som råder kring miljön, samt alla antagande som måste infrias för att det 

optimistiska synsättet ska kunna accepteras. Ophuls, Heilbroner och Gurr, har enligt Paehlke 

lagt fram en pessimistisk bild av demokratins effektivitet att lösa de framtida miljöproblemen 

och problemet med de knappa resurserna. För en väl fungerande demokrati krävs det att 

samhället nått en viss välfärd, något som framtiden inte kommer att kunna erbjuda, då vi står 

inför ekonomiska begränsningar, som i värsta fall kommer att leda till kollaps. Denna analys 

av framtiden grundar sig på tanken om att framtiden kommer stå inför problem med 

resursknapphet. Demokratiska institutioner är sårbara mot alla misslyckanden att skapa 

ekonomisk tillväxt. Slutligen menade de på att auktoritära regimer på ett effektivt sätt kan 

iföra ordning och hushålla med begränsade resurser, samt få folket att acceptera ekonomiska 

prövningar. Paehlke håller dock inte med, och menar istället på att delaktighet i beslut är 

nödvändigt för att alla segment inom ett samhälle ska tas i beaktande vid beslut (Paehlke, 

1996:18-19). 

 

Demokratiska förespråkare anser att det finns stora svårigheter i att ändra beteendet på hela 

samhällen genom tvång, och menar istället på att man genom öppenhet och uppmuntran når 

bättre resultat. De nödvändiga ändringarna i samhället för miljön, kräver att majoriteten i 

samhället är villiga att vara med och utföra dem, eller åtminstone acceptera att ändringarna 

utförs. Det ligger stora svårigheter i att ändra människors beteenden (och behålla dessa) på 

auktoritärt vis, när regimen inte är allmänt accepterad av folket. Det är mer sannolikt att 

revoltera mot en regim man inte varit med och valt, i ett samhälle man inte kan påverka, än 

rätta sig efter regimens obekväma beslut. En förutsättning för att få till en ändring i 

människors attityd till naturen är att folket känner att regimen gör vad de kan för att få till den 

önskade ändringen. Aktivt engagemang i samhället är viktigt för att göra framsteg inom 

miljön mot ett långsiktigt hållbart system. Människor har lättare att acceptera ändringar i 

beteende om de känner att de varit med och påverkat sånt som rör deras framtid (Dryzek, 

2001:158-159). 
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Paehlke är av samma åsikt, och uttrycker detta med att det bara är en informerad och aktiv 

allmänhet, samt organisationer som arbetar för allmänhetens bästa, som kan se till att vi får en 

ändring mot miljömässig hållbarhet, vilket bara går att finna inom demokratier (Paehlke, 

1996:36).  

 

Som vi sett i kapitel 3 är problemet att förmyndarskapets anhängare betonat just att vanliga 

människor inte är kapabla till att tillvarata sina intressen, än mindre se till samhällets bästa. 

Gör man inga ansträngningar för att se till sina intressen och behov, ska man inte få vara med 

och styra (Dahl, 2002:86). ”… se hur entusiastiskt vi under tre århundraden samarbetat om att 

förstöra vår miljö, i stort sett likgiltiga för vad den betyder för vår välfärd. Det hade inte 

krävts stora insikter för att avslöja hur kostsam den likgiltigheten är i det långa loppet, men få 

var upplysta nog att se följderna.” (Dahl, 2002:97). Dock anser Paehlke att åsikten om att 

ekologiska problem löses effektivare inom auktoritära stater, vilar på det minst sagt otroliga 

påståendet om att beslutsfattarna i såna fall skulle vara ”ecologist-kings” (Dryzek 2001:157).  
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KAPITEL 6, AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Det är en mörk bild som målas upp kring framtidens miljö, en framtid inte alltför avlägsen om 

man ska tro på de mest pessimistiska framtidsvisionerna. En överväldigande mängd 

vetenskapliga bevis läggs fram som entydigt pekar i samma riktning. Trots detta fortsätter vi 

förstöra miljön. Aldrig förr har människornas handlingar bildat ett så påtagligt hot mot 

naturen som nu. De inslag av miljömedvetenhet som människans privata konsumtion fått är 

inte tillräckliga för att den enskilde ska se hur dennes handlande kan bidra till att lösa 

problemet. Detta medför att vi känner ett främlingskap inför miljöproblemen, och det är där 

förmyndarskapets lösning tar vid.  

 

Ett av argumenten för att förmyndarskapet på ett bättre sätt lämpar sig för en god miljö är att 

demokratin prioriterar fel. De auktoritära förespråkarna menar på att prioriteringen 

”överlevnad och säkerhet” går före demokratins ekologiskt ohållbara och kris- producerande 

materiella välstånd samt det demokratiska politiska arrangemang som välståndet bygger på. 

Dessa anser istället att expertkunskap är bäst lämpad att handskas med den ekologiska kris vi 

står inför. Demokratiska normer där alla ska vara delaktiga kan inte handskas med miljöns 

utmaningar. 

 

Det demokratiska motargumentet är som vi tidigare sett att ekologiska problem är alltför 

viktiga för att helt lämnas till ekonomer och vetenskapsmän att besluta om. Eftersom 

miljöbesluten i allra högsta grad kommer att påverka både det privata och det kollektiva livet, 

är det enda rätta att besluten är med och fattas av allmänheten som berörs av besluten. Detta 

innebär dock inte att expert- uttalanden inte är en viktig del av det demokratiska beslutandet 

dock som vägledande istället för beslutande. 

 

Om man nu skulle komma överens om ett överlämnande av makten till en auktoritär regim för 

att komma till rätta med miljöproblematiken blir det tydligt att det inte heller här är 

problemfritt. Miljöns komplexitet leder till att det aldrig med säkerhet kan framföras vad som 

är rätt och fel. Angrips ett miljöproblem på ett felaktigt sätt kan detta få oanade 

komplikationer långt senare. Värt att tänka på är även att det finns många erkända forskare 

och experter som menar på att olika angreppssätt är att föredra. Vilka forskare och experter 
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ska väljas ut i den auktoritära regimen? Denna problematik erkänns även av förmyndarskapets 

förespråkare. Ska man inom den auktoritära regimen ha demokratiska val för att besluta om 

vilka som är mest lämpliga att handskas med problemen? Och eftersom det är tänkt att 

forskarna ska ha den beslutande makten är frågan vems röst som väger tyngst när dessas 

uttalanden är motstridiga. Att medborgarna underställda detta auktoritära styre inte kan 

påverka i fallet där vetenskapsmännen visar tecken på inkompetens är ytterligare ett hot, inte 

bara mot folket, utan även mot miljön.  

 

Att en icke demokratisk regim arbetar för folkets och miljöns bästa, och på ett framgångsrikt 

sätt tillhandahåller medborgarna möjligheter till ett bättre liv är ingen omöjlighet. När man 

talar om demokratin som politiskt system glöms det lätt bort att det även här finns influenser 

av förmyndarskapet. För att förenkla och på ett tydligt sätt klargöra vad jag menar tar jag här 

Sverige som exempel. Utan att för den delen på något sätt vilja verka drogliberal, vill jag 

påstå att den restriktiva drog och alkoholpolitik som Sverige följer går i förmyndarskapets 

anda. Staten anser helt enkelt inte att dess invånare är kapabla att själva besluta i dessa frågor 

och ger därför inte medborgarna möjlighet att så göra. Man vet helt enkelt inte vad som är 

bäst för en själv, och det man inte vet ska man heller inte själv besluta om, helt i 

förmyndarskapets anda. Samma sak gäller för bilbälten och cykelhjälm. Den enda som skadas 

vid en olycka är ju en själv. Trots detta finns det lagar för användandet av dessa, och den som 

inte följer detta bötfälls. ”Ja, men dessa saker är inte enbart skadliga för enskilda individer” 

säger nog den klarsynte. ”Hela samhället är med och betalar för skadorna av exempelvis 

droger eller potentiella cykelolyckor, i form av skattemedel.” Förvisso, är detta sant, (trots att 

jag starkt tvivlar på att motivet bakom utformandet av dessa lagar är av den anledningen) 

dock är även en ren och sund miljö allas rätt. Om staten kan inskränka i individers frihet i 

andra avseenden, varför inte även för miljöns bästa, på ett mer ingående sätt än vad som redan 

görs? Trots att alla inte är med och förstör vår gemensamma natur i samma utsträckning delar 

alla på konsekvenserna.  

 

Frågan är om inte förmyndarskapet i vissa avseenden är att föredra. Jag syftar här på den 

planerade folkomröstningen 2004 om trängselavgifter i Stockholm. Fallet är klart och man har 

kommit överens om trängselavgifternas nödvändighet för en förbättrad miljö. Är en 

folkomröstning trots detta nödvändig? 
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Svaret på denna fråga är JA! För att ett styre ska kunna blomstra och effektivt kunna arbeta 

för dess medborgare måste medborgarna få möjlighet att komma till tals och kunna uttrycka 

missnöje, vilket åstadkommes effektivast inom demokratier. Av denna anledning välkomnar 

jag förslaget. De nödvändiga ändringarna i samhället för miljön, kräver att majoriteten i 

samhället är villiga att vara med och utföra dem. 
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