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Bomber under demokratiet
                            Demokrati udkommer den 3. april 2017
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Demokratiet er i krise. Terrorister, EU, stigende økonomisk ulighed, politikerlede, faldende valgdeltagelse 

og værst af alt Donald Trump underminerer de folkestyrer, som det har taget generationer at bygge op. Alt 

imens blomstrer fascismen, og Tredje Verdenskrig venter lige om hjørnet. Men står det så slemt til, som dom-

medagsprofeterne vil give os indtryk af? Ikke nødvendigvis, hvis vi giver stemme til Svend-Erik Skaaning, 

professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forfatter til april måneds Tænkepause. Faktisk har ver-

den aldrig været så demokratisk som i 2017. Måske er der alligevel grund til lidt optimisme på demokratiets 

vegne? Selv Trump må jo gå af en dag. 

Svend-Erik Skaaning, professor i statskundskab ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han har i sin 

forskning primært beskæftiget sig med definitionen, målingen og forklaringen af demokratisk udvikling.

Kontakt forfatteren på:

skaaning@aias.au.dk eller 

87 15 37 54 / 61 33 52 44

Demokrati er nr. 48 i serien 

Tænke pauser. Alle bøger i seri-

en fås også som lyd- og e-bøger. 

Den første uge efter udgivelsen 

kan lyd- og e-bogen hentes gra-

tis på www.tænkepauser.dk.

                                                     

”Jeg sad klistret til tv-skærmen, da folkelige opstande i 1989 væl-

tede kommunistiske diktaturer. Siden dengang har jeg ikke kunnet 

slippe min fascination for demokratiets væsen.” 

”Noget af det mest interessante, men også mest frustrerende, ved 

at være demokratinørd er, at der er så stor uenighed om, hvad 

demokrati egentlig er. Alt afhængigt af definitionen når jeg og 

andre forskere frem til forskellige konklusioner om, hvad der sikrer 

demokrati gode vækstbetingelser, og hvilke positive virkninger 

– om nogen – demokrati har. I en tid, hvor demokratiet siges at 

være under pres, er det derfor vigtigt at være klare i mælet og holde 

tungen lige i munden.”


