Demokrati eller inte?
Om nu demokrati ska kunna fungera så
krävs engagemang! Engagerar vi oss inte
så kommer alla de enfaldiga andra att ta
över, vilket i alla sammanhang är ett val
vi gör det med. Ideologi har sällan med
verklighet att göra. Så vad vill ”vi” det
svenska folket egentligen?
Att inse något försent ”är” i alla avseenden försent!
Det som kännetecknar demokrati är att folket
ytterst bestämmer. Om vi nu skulle röstar bort
makten och överlämna det där ”yttersta” till någon
annan/annat att besluta/manipulera, då tar
demokratin slut.
Att inte ha tid, familj, bo, fritid, status, jobba, tjäna
pengar och allt det där ”som upptar all vår tid” tror
jag de flesta av oss känner igen. Om vi av så kallad
naivitet skulle överlåta makten till en minoritet
med andra intentioner än oss ”den skattebetalande
arbetande majoriteten”, hur skulle det se ut? Om vi
tänker efter lite, är det inte så det ser ut idag?
Om nu demokratin ska betyda någonting mer än
ett ord att förpassa till de historiska arkiven, så
krävs att vi tar tillvara på och utvecklar demokratin
till något som fungerar. Att prioritera kräver insikt,
som i sin tur kräver vilja, och att vilja kräver mod.
Mod som i sin tur kräver både kunnande och
förståelse att inse vad andra hellre prioriterar och
vill bestämma om.
Om jag nu ska få vara mig själv och få ge uttryck för
den jag är, betyder det ingenting i fråga om allt
annat som kommer före? ”När ska jag ta mig tid”,
den tid ingen annan någonsin frivilligt kommer att
ge mig? Borde inte min rätt vara grundläggande?
Ska Sverige naivt överlämna den rätten och rösta
bort sig självt?
Att en morgon vakna upp
till
en
vardag
där
verkligheten har tagit en ny
vändning som inte längre
stämmer överens med den
jag är och inse att både
demokrati och politik tagit
slut, är inte kul.
Att jag själv är ansvarig
genom mina politiska och
ideologiska val är än
minder roligt att inse. Så
snabbt tillbaks i säng igen,
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dra täcket över huvudet, och be/hoppas på en mer
passande verklighet att vakna upp till lite senare.
Politik och dem vi överlämnar makten till, saknar
det betydelse? Vill vi inte veta förrän det är
försent? När det är försent så går det inte att göra
någonting åt saken längre. Så vad finns kvar? Vad
är möjligt och går att göra inför valet innan det är
försent!
Någon gång så måste vi börja förstå vad som tog
oss hit dit där vi är nu idag med alla
utanförskapsområden.
”Var det så här vi ville ha det? Vad gör vi nu?”
”Vi ville väl, men allt blev fel” skulle man kunna
säga. Vad var det vi röstade på egentligen?
Vi ville ju tro på vårt eget,
anhörigas, Sveriges, och i
övrigt världens bästa, men
där någonstans så tog det
slut. Vi ville hellre tro än
göra någonting själva.
De vi röstade på och som i
mångt och mycket ställt
till det, ska vi rösta på
samma politiker och parti
igen, de som aldrig lärt sig
göra rätt?
Om vi nu vill ha demokrati så måste en majoritet
av det som är Sverige och svenska värderingar ta
tag i saken och faktiskt göra någonting!
De människor vars partier och politik inte bara
svikit Sverige, utan även avfärdat oss till förmån
för andra, sig själva och den egna korrupta
ideologin, har även fasat ut kunskap, sunt förnuft
och allt sitt förstånd.
Val har inte bara med retorik, personlig utstrålning
och fina uttalanden, som i och för sig låter bra, att
göra, utan borde handla mer om att ifrågasätta.
Politik som i att regera måste ha ett ärligt syfte,
hänga ihop, fylla en funktion och till sist vara
möjlig att upprätthålla.
Att lära sig förstå innebörden av sitt eget
handlande är en bra början, vilket kräver kreativa
teman att resonera kring. Företaget Sverige är ett
initiativ som syftar till att öppna upp och erbjuda
just detta till nästa val och därefter, om det inte
redan nu idag är försent.
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