
Tips för demokratiska samtal

Demokratins grunder
Folket styr genom fria val
Alla väljare har en röst var i fria 
val, där det finns flera partier och 
åsikter att välja mellan. Ingen kan 
tvingas att rösta på ett visst parti 
– valet ska vara fritt. Den politiska 
makten ska kunna avsättas av 
folket. Vem som helst kan starta 
ett parti. 

Majoriteten bestämmer, 
minoriteten respekteras
Majoritetsprincipen betyder att 
det förslag som får flest röster i 
en omröstning vinner. Minoriteten 
respekteras och har rätt att kritise-
ra majoritetens beslut. 

Folket har och använder  
sina politiska rättigheter 
Grundlagar garanterar alla med-
borgare rösträtt, yttrandefrihet, 
tryckfrihet, mötesfrihet och andra 
fri- och rättigheter som gör det 
möjligt att engagera sig politiskt. 
Ingen får stängas ute från möjlig-
heten att delta. 

Rättssäkerhet och  
likhet inför lagen 
Domstolar är självständiga i 
förhållande till de politiska makt-
havarna. Alla medborgare, även 
politiker och andra makthavare, 
måste följa lagarna. Alla har rätt 

till en objektiv, opartisk och rättvis 
rättegång. 

Respekt för mänskliga rättigheter 
Alla människor är jämlika, oavsett 
kön, etnicitet, religion och andra 
personliga egenskaper. Mänsk-
liga rättigheter försäkras genom 
grundlagar och särskilda lagar 
mot diskriminering och hatbrott. 

Både beslutsmetoder  
och värderingar
Demokrati består av både besluts-
metoder och värderingar. Hand-
lingar och beslut ska vägledas 
av demokratins grundläggande 
värderingar. 

Beslutsmetoder
l  Direkt demokrati (alla röst-
 berättigade beslutar, 
 folkomröstningar) 
l  Indirekt demokrati 
 (representativa val)
l  Majoritetsprincipen
l  Ett fungerande valsystem

Värderingar
l  Alla människors lika värde,  
  mänskliga rättigheter
l  Skydd för minoriteter
l  Mångfald av åsikter  
 och egenskaper
l  Likhet inför lagen
l  Icke-våld

Ett bra samtal handlar inte 
om att få andra att ändra 
sin åsikt. Det handlar om att 
våga och vilja säga sin egen 
åsikt och att möta andras. 

l  Lyssna för att förstå
l  Ge och ta plats
l  Tala utifrån egna upplevelser
l  Utgå alltid från fakta och kunskap
l  Utgå ifrån att alla vill varandra gott


