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MENNING 

Boða leið að lýðræðisumbótum
• Vilhjálmur Árnason er annar ritstjóra bókar um lýðræði •
Rökræðulýðræði leið að betri niðurstöðu • Beint lýðræði svarar ekki ákalli
rannsóknarnefndar • Málefnaleg umræða grundvöllur umbóta

Miðvikudagur, 6. mars 2019

Rit stjór inn „Það er einn próf steinn á lýðræðis sam fé lag hvernig viðnám er veitt, svo sem á sviði stjórn mál anna

og í fjöl miðlum, gegn fram gangi sér hags muna afla,“ seg ir Vil hjálm ur Árna son í sam tali um bók ina nýju um

lýðræði. — Morg un blaðið/ Hari

Hugvísindi
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Gunn laug ur Snær Ólafs son  

gso@mbl.is

„Við vilj um beina umræðunni meira að for send um þess að styrkja full trúa lýðræðið og

stofn an ir þess sem vett vang póli tískra ákv arðana, eft ir lits og stefnu mót un ar, frek ar en að

ein blína á hrá an þátt töku skiln ing sem hér hef ur verið ríkj andi þegar rætt er um að efla

lýðræðið,“ seg ir Vil hjálm ur Árna son, pró fess or og stjórn ar formaður Siðfræðistofn un ar

Há skóla Íslands, um bók ina Íslenskt lýðræði: Starfs venj ur, gildi og skiln ing ur, sem hann

rit stýr ir ásamt Henry Al ex and er Henrys syni, sér fræðingi við Siðfræðistofn un.

Með bók inni er ætlað að boða þessa nálg un að um bót um á sviði lýðræðis legra stjórn ar -

hátta svo hægt verði að end ur heimta traust sem glataðist í efna hags hrun inu. Benda höf -

und ar meðal ann ars á að mik il áhersla hef ur verið lögð á beint lýðræði í kjöl far hruns ins

án þess að tekið hafi verið á þeim und ir liggj andi þátt um sem nefnd ir eru í skýrslu rann -

sókn ar nefnd ar Alþing is. „Við leggj um mikla áherslu á hug takið skiln ing sem nefnt er í

und ir t itl in um. Þegar rætt er um að efla lýðræðið í al mennri umræðu er það nán ast alltaf

skilið á þann hátt að það eigi að auka aðkomu fólks að ákv arðana töku. Með þessu vilj um

við beina sjón um að því að það séu aðrir þætt ir sem þarf að leggja áherslu á,“ seg ir Vil -

hjálm ur og tek ur fram að ferl arn ir sem leiða til ákv arðana töku séu ekki síður mik il væg ir

en ákv arðana tak an sjálf. Í bók inni er meðal ann ars tal in hætta á að beint lýðræði geti alið

á veik leik um ís lenskr ar stjórn mála menn ing ar verði ekki gerðar úr bæt ur hvað skil yrði

upp lýstr ar umræðu varðar og vönduð vinnu brögð við stefnu mörk un. „Það er ákveðin

spenna milli þess sem rann sókn ar nefnd in sagði um vanda ís lenskra stjórn mála og stjórn -

sýslu og þess sem ger ist í kjöl farið,“ staðhæf ir Vil hjálm ur, og seg ir það á marg an hátt

vera skilj an legt í ljósi þess að traustið á full trúa lýðræðinu kol féll með fjár mála hrun inu.

Tryggja gæði
Bók in, sem er afrakst ur rann sókn ar verk efn is ins Hvað ein kenn ir ís lenskt lýðræði? Starfs -

venj ur, gildi og skiln ing ur, sem styrkt var af Rannís, kynn ir nálg un að efl ingu lýðræðis á

Íslandi sem bygg ir á ákveðnum hug mynd um um rök ræðulýðræði, út skýr ir hann. „Það er

líka sér stakt í þess ari bók að þarna vinn ur sam an hug vís inda fólk sem grein ir hug mynd ir

og sögu þeirra og fé lags vís inda fólk sem beit ir sín um reynslu at hug un um. Þetta er ekki al -

gengt í ís lensku fræðastarfi að ég held,“ bæt ir Vil hjálm ur við.
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Mætti segja að mik il væg ur mun ur á þátt tök u lýðræði (beinu lýðræði) og rök ræðulýðræði

sé að hið fyrr nefnda legg ur áherslu á beina aðkomu al menn ings að ákvörðun inni, en hið

síðar nefnda á gæði þeirr ar ákvörðunar sem er tek in með upp lýstri umræðu og vönduðu

sam ráði við þá sem ákvörðunin varðar, út skýr ir Vil hjálm ur. Þá sé grund vall ar atriði að

styrkja stoðir fag legra vinnu bragða og for send ur mál efna legr ar umræðu við stefnu mót -

un. „Þetta snýst um það, hvort sem um er að ræða þátt tök u lýðræði eða aðra lýðræðis lega

ákv arðana töku, hvernig hægt er að bæta gæði stjórnsiðanna,“ seg ir hann og bend ir á að

ein for senda þess að beint lýðræði virki sé að bæta starfs hætti full trúa lýðræðis og skýra

tengsl in milli full trúa lýðræðis og þátt tök u lýðræðis. Vil hjálm ur seg ir það vera flókið

viðfangs efni að færa valdið meira til fólks ins, einkum ef það eigi að vera í sam ræmi við

ígrundaðan og upp lýst an vilja þess.

Veik ir lýðræðis leg ir innviðir
„Hug mynd in var á sín um tíma að móta rann sókn ar verk efni í kjöl far skýrslu rann sókn ar -

nefnd ar Alþing is. Í siðfræðihluta rann sókn ar skýrsl unn ar var notað það orðalag að það

væru veik ir lýðræðis leg ir innviðir á Íslandi, það hefði skort viðnám gegn fjár magn söfl un -

um sem fengu mik inn fram gang á ýms um sviðum í aðdrag anda efna hags hruns ins 2008,“

seg ir Vil hjálm ur. Það er einn próf steinn á lýðræðis sam fé lag hvernig viðnám er veitt, svo

sem á sviði stjórn mál anna og í fjöl miðlum, gegn fram gangi sér hags muna afla. Hóp ur inn

sem stend ur að rann sókn ar verk efn inu og bók inni var sam sett ur með hliðsjón af þessu, að

sögn Vil hjálms.

Skort ur inn á viðnámi er aðeins einn angi máls ins, en skýrsla rann sókn ar nefnd ar Alþing is

legg ur áherslu á að styrkja ýms ar stoðir eins og að efla ráðuneyti og fag lega stjórn sýslu,

styrkja eft ir lits stofn an ir og bæta vinnu brögð í stjórn mál um, seg ir pró fess or inn. „Þar eru

ýms ar hug mynd ir um lýðræðis um bæt ur sem lutu að stjórnsiðum og stjórn kerfi, en það

sem ger ist eft ir hrun er að ríkj andi lýðræðisum ræða bein ist nær al farið að því að efla

beint lýðræði. Þá hafa verið fram kvæmd ar marg ar til raun ir í þá veru, í kring um stjórn ar -

skrá, þjóðfundi og frá vís un for set ans á Ices a ve. Þetta miðar mest að kosn inga miðaðri

þátt töku, að auka aðkomu borg ar anna að ákvörðunum, sem er skilj an legt í ljósi þess að

traustið hrundi á hinum op in beru stofn un um. En við bend um á að við þurf um fyrst og

fremst að styrkja stjórn kerfið, full trúa lýðræðið og stofn an ir þess, þá ferla þar sem ákv -

arðanir eru tekn ar, styrkja for send ur stefnu mót un ar og upp lýstr ar umræðu, ekki síst þá

ferla sem gera borg ur um kleift að draga kjörna full trúa til ábyrgðar,“ út skýr ir hann.
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„Það þarf að gera rík ar kröf ur til kjör inna full trúa og emb ætt is manna sem hafa það hlut -

verk að gæta al manna hags muna. Ein leið til þess er að styrkja fjöl miðla og aðrar mik il -

væg ar leiðir til að halda borg ur un um upp lýst um, sem er ein megin á skor un lýðræðis í

sam tím an um.“

Inn legg í umræðu
Höf und ar líta þó ekki endi lega á bók ina sem upp list un úr lausn ar efna, held ur sem mik il -

vægt inn legg í umræðuna um hvernig skuli efla lýðræðis lega ákv arðana töku og þroska

full trúa lýðræðið og stofn an ir þess, að sögn Vil hjálms. „Við telj um að þetta sé ann ar tónn

en sá sem sleg inn hef ur verið,“ seg ir hann og bæt ir við að hægt sé að tryggja meiri gæði

póli tískra ákv arðana ef upp lýst og mál efna leg rök ræða fari fram. „Það eru til alls kon ar

hug mynd ir um rök ræðuþing og rök ræðuhópa og slíkt, en við erum ekki með þá út gáfu af

rök ræðulýðræðinu, held ur erum við að ræða um að styrkja rök ræðustoðir hinna op in beru

stjórn mála.“

„Sam ráð við al menn ing snýst oft bara um að hlusta á fólk og taka hug mynd ir þess al var -

lega, en svo er það kjör inna full trúa að vinna úr þeim og rök ræða þær á for send um sinna

hug mynda um al manna hag. Auðvitað eru þær hug mynd ir breyti leg ar en rök ræður munu

ekki endi lega skila hinni einu sönnu hug mynd um al manna hag, held ur þeim hug mynd um

sem við höf um kom ist að fyr ir til stilli mál efna legr ar umræðu hverju sinni,“ svar ar pró -

fess or inn spurður um fram kvæmd rök ræðulýðræðis.

Auk rit stjór anna tveggja eru átta höf und ar og eru þeir Guðmund ur Jóns son, pró fess or í

sagn fræði, Gunn ar Helgi Krist ins son, pró fess or í stjórn mála fræði, Ólaf ur Páll Jóns son,

pró fess or við Menntavís inda svið Há skóla Íslands, Ragn ar Karls son, doktorsnemi í fjöl -

miðla fræði, Ragn heiður Kristjáns dótt ir, dós ent í sagn fræði, Sal vör Nor dal, heim spek ing -

ur og umboðsmaður barna, Sig ur björg Sig ur geirs dótt ir, dós ent í op in berri stjórn sýslu og

stefnu mót un, og Þor björn Brodda son, pró fess or í fjöl miðla fræði.
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