Vad är min röst värd?
Att rösta för, emot, eller inte alls. Vad är
det jag vill säga egentligen? Om min röst
i valet 2018 ska vara värd någonting så
kan jag inte enbart egoistiskt se till mig
själv. Jag måste även kunna se till det
gemensamma, samverka med andra och
kanske framförallt ”engagera mig”.
Inom politiken så har ”förmåga” i vissa fall större
betydelse än kunskap. I vissa andra fall så betyder
personen i fråga, hans/hennes position och
pengar, mer. Vad röstar och tror vi på egentligen?
En person, en ledargestalt, politiskt parti, mig själv
eller en politik så som den av media presenteras
oss?
Demokrati, som i att en majoritet vet bäst, bortser
allt som oftast från minoriteters bättre vetande.
Min röst förutsätter en demokrati om den ska vara
värd någonting. Att rösta med en majoritet har
betydelse på olika sätt, alla vill ju tillhöra det
vinnande laget, eller hur? Men en demokrati
förutsätter även att en röst på de andra förlorande
lagen betyder någonting, vilket i en rättskaffens
stat/land är grundläggande.
Att taktikrösta för att
hindra andra som man
inte vill ska få majoritet är
också en röst, men den
har mer med missnöje att
göra. Vi ger inte uttryck
för vad vi egentligen vill,
vilket minskar en rösts
värde. Att inte vilja,
kunna eller få rösta alls är
röster det med, röster
som inte får föraktas. I en
demokrati så ska också
uteblivna röster bland
både
röstberättigade,
minderåriga och övriga medborgare redovisas.
Dessa och deras röster har ett värde som vi andra
måste ta hänsyn till med.
Så en röst på demokrati då, hur skulle det fungera?
Vad är en sådan röst värd? Om vi skulle rösta på
dem som i sanning är lojala med ett land och dess
ursprung, ett parti som äger den där förmågan att
i samförstånd med andra företräda en demokrati,
då tror jag politiken per automatik skulle falla på
plats.
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Vårt valdeltagande, för, emot eller inte alls,
kommer alltid att spegla den plats där vi bor, bildar
familj och verkar ”och” vårt land så som Sverige ser
ut idag... så som vi har ställt till det. I val så kanske
vi också borde lyssna på minoriteters många
gånger bättre vetande därför att de är en del av
Sverige de med.
Ideologier som företräder flerfald framför enfald,
kräver insikt om när demokratins cirklar krymper.
Hur pass kompetenta är våra partier att företräda
vårt land, allt vårt gemensamma och allas vårt
bästa?
Makt som i att regera, måste omfatta allt och alla
inom ett lands gränser på lika och rättvisa villkor.
Ledarskap som i att leda, måste kunna ta tillvara
på allas existentiella behov gentemot varandra!
Ledarskap och makten är vi alla
med och bestämmer om. Det
våra partier säger sig vilja och
stå för passar sällan in på oss
alla. Den sanning och de
ideologier som en del partier
utger sig för att representera
kanske inte bara ignorerar dig
och mig, utan kanske också
”aktivt” agerar för att vi rent
fysiskt ska försvinna inlåsta
någonstans, eller bortforslade
som att aldrig ha existerat.
Den politik vi röstar på, vart
leder den? Hur ser vi väljare till
allas vårt bästa? Den makt vi
röstar på måste vara kompetent
och kunna representera alla!
Så vår röst i val betyder faktiskt någonting, men det
kräver också engagemang. Om vi enbart ser till oss
själva så krymper cirkeln. Vi måste inse och förstå
trycket utifrån och avvisa den typ av verklighet som
gör intrång och profiterar på vår demokrati och
goda vilja i egna syften.
Oavsett vad, så är våra röster värda någonting när
vi säger ifrån. Våra barn är värda en framtid, ett
hem och ett folk som tar tillvara på deras
rättigheter. Genom att säga ifrån så sätter vi
gränser för vad vi ska tåla och gå med på. Och nu
idag så har vi inte längre råd att vara tysta.
Li Sam Björk

www.foretagetsverige.se

Artikel 2: Vad är min röst värd?

29mar2018

