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”Politik handler ikke om retfærdighed,     
det er et levebrød”,  

citat Marcus Tullius Cicero romersk politiker 3. jan. 106 f.Kr. til 7. dec. 43 f.Kr. 
 
Kejserindens nye klæder 
Nu er Kejserinden og hele hendes følge, i gang med den proces-
sion, der hedder valgkamp. Med det underliggende budskab, at 
den der ikke kan se, at vi har et demokrati i Danmark, må være 
dumme. 
 
Men de dumme er i virkeligheden dem, der deltager i processio-
nen - politikere, spindoktorer og andre, der ikke har erkendt, at 
befolkningen for længst har mistet tilliden til vores politikere, og 
den måde de opfører sig på. 
 
Jeg har ikke bare mistet tilliden til politikerne, jeg har også mi-
stet tilliden til, at de nogensinde får genetableret befolkningens 
tillid til vores politiske system.  
 
Derfor har jeg skrevet denne artikel.  

  LÆSETID: 12 MINUTTER 
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Artikel – indhold og baggrund 
I denne artikel præsenterer jeg 6 konkrete og enkle forslag til fornyede spilleregler for vores 
demokrati, der kan styrke tilliden mellem befolkningen og de folkevalgte. Det føler jeg mig for-
pligtet til. 
 
Artiklen har ingen partifarve. Mistilliden skyldes nemlig ikke forskellige politiske holdninger, 
men politikernes manglende evne til at leve op til de aftaler, de indgår med deres vælgere. 
Sagt med andre ord: set ud fra et adfærdsperspektiv opfører politikere sig ens. 
 
Lad os komme i gang.  
 
Tillid skabes, når aftaler overholdes 
’Demokrati’ betyder folkestyre. Ordet er oprindeligt græsk. Démos – betyder folk og krátos – 
betyder styre/herredømme. Oversat: folkestyre, et politisk system, hvor magten ligger hos 
flertallet af folket. Kilde: Wikipedia. Som politiker arbejder man i folkets tjeneste. 
 
I Danmark har vi valgt det repræsentative demokrati, som løsning på at det ikke længere er 
praktisk muligt, at vi alle mødes ved Tingstedet, når der skal træffes beslutninger.  
 
Fundamentet for vores demokrati er den tillid, den enkelte borger viser politikeren, når de 
stemmer på vedkomne i stemmeboksen. Tilliden til, at politikeren loyalt vil repræsentere de-
res vælgere, når udfordringer skal løses og beslutninger træffes. Gør politikkerne det, skabes 
tilliden. 
 
I praksis, er det de enkelte partiers partiprogrammer, og de løfter politikerne giver i valgkam-
pen, der udgør de aftaler, vælgeren kan forvente, at politikerne er forpligtede til at arbejde 
for.  
 
Det er vælgernes, opfattelse der tæller 
Politikerne kan forklare sig nok så meget, men i sidste ende er det vælgerens opfattelse af, 
om politikeren lever op til de indgåede aftaler, der afgør, om de har tillid til politikeren eller ej. 
Når befolkningens tillid til politikerne falder, er det et udtryk for, at politikerne siger ét, og gør 
noget andet.  
 
Så hvorfor er befolkningens mistillid til vores politikere stigende? 
 
Tillidsmænd vi ikke har tillid til 
Min analyse er, at befolkningen har mistillid til politikerne, fordi de ikke lever op til de aftaler, 
de har indgået med deres vælgere.  
 
Det gør politikerne ikke, fordi de er mere interesseret i at beholde deres job, end at levere på 
det, de har lovet deres vælgere. De gør alt for at blive opfattet som populære, og flygter der-
for fra problemer, der kan skade deres ry. Tilbage står befolkningen med en række sager der 
er gået galt, hvor penge er smidt ud ad vinduet, uden at der er nogen, der vil tage ansvaret. 
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Og konsekvenserne stopper ikke her. Når politikere er konfliktsky og uansvarlige, får vi ikke 
løst de udfordringer i tide, der kan fremtidssikre vores land.   
 
Befolkningens faldende tillid til politikerne fortæller, at udviklingen går den forkerte vej. Hvis 
vores politikere havde taget udviklingen alvorligt, så havde de for længst gjort noget ved den. 
Men de er optaget af noget andet. 
 
Men hvad er politikerne drevet af, hvis det ikke er at styrke befolkningen tillid? 
 
Mine forslag 
I denne artikel præsenterer jeg 6 forslag, der kan styrke befolkningens tillid til vores folke-
valgte.  
 
Forslagene er enkle, og målrettet til at få vores politikere til at ændre adfærd, så folkets inte-
resser altid prioriteres, før personlige og partipolitiske interesser. 
 
Grundloven skal opdateres, hvis tilliden skal styrkes 
 
Et Folketing uden formål 
Udover at være den lovgivende magt, har jeg forgæves forsøgt at finde formålsparagraffen 
med Folketinget i Grundloven. Svaret på hvorfor har vi et Folketing? 
 
En afgørende forudsætning for, at vi kan få styrket tilliden til det politiske system, er, at styrke 
Folketingets forpligtigelse overfor den befolkning de er valgt af. 
 
Her er mit #forslag nr. 1 til formulering af en formålsparagraf for Folketinget: 
 
§1: Folketinget og dets medlemmer skal samarbejde om at indgå aftaler om værdiskabende 
og meningsfuld lovgivning, der er til nytte for befolkningen i Danmark. 
 
§2: Folketinget, partierne og dets medlemmer er ansvarlige for at optræde på en måde, der 
styrker befolkningens tillid til Folketinget og de folkevalgte. 
 
Det vil være oplagt at gøre Folketingets formand ansvarlig for, at Folketinget og dets medlem-
mer løbende lever op til deres ansvar formuleret i formålsparagraffen.  
 
Politikerens forpligtelse overfor deres vælgere skal styrkes 
Politikere har ingen personlig magt. Kun når de selv står som vælgere i stemmeboksen. Politi-
kere er tillidsmænd, der er valgt af folket. Deres ansvar er, loyalt at repræsentere deres væl-
gere, når udfordringer skal løses, og beslutninger træffes. 
 
I dag siger §56 i Grundloven at: ”Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning 
og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.”  
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Som kommentar til denne formulering står der på Folketingets hjemmeside: 
 
”Grundloven fastslår, at medlemmerne af Folketinget er uafhængige. De kan frit stemme efter deres 
overbevisning. De har ikke pligt til at tage hensyn til, hvad deres parti eller deres vælgere. De behø-
ver heller ikke at opfylde de løfter, de f.eks. har givet vælgerne i en valgkamp.” 
 
Som jeg forstår det, var tilblivelsen af Grundloven fra 1849 en reaktion på, hvordan den ene-
vældige konge brugte sin magt. Men konsekvensen af ovenstående er, at vi er havnet i den 
modsatte grøft. Nu har vi ikke 1 enevældig konge men potentielt 179 konger, der kan gøre, 
hvad der passer dem, når først de er valgt.  
 
Det er derfor nødvendigt at opdatere §56, så den styrker den folkevalgtes forpligtigelse over-
for deres vælgere. Her er mit #forslag nr. 2: ”Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres 
overbevisning, og de aftaler de har indgået med deres vælgere.” 
 
Ved at indføre ovenstående vil rammerne for vores demokrati være målrettet, at Folketinget 
og dets medlemmer skal samarbejde og træffe beslutninger, der er til nytte for befolkningen i 
Danmark, og gøre det på en måde, hvor befolkningens tillid styrkes. 
 
Når politik bliver et levebrød 
Efter min mening rammer Cicero hoved på sømmet, når han siger: ”Politik handler ikke om 
retfærdighed, det er et levebrød”. Citatet indeholder det underliggende budskab, at når alt 
kommer til alt, så er det at være politiker et job, et levebrød.  
 
Men skal demokratiet fungere, så er det nødvendigt at politikerne, til enhver tid, sætter de af-
taler, de har indgået med deres vælgere i stemmeboksen, højere end dem selv og deres egne 
interesser.  
 
Det gør politikerne bare ikke. De prioriterer deres eget levebrød højere, end tilliden fra dem 
der har valgt dem. Sådan har det været siden Ciceros tid, sådan er det i andre demokratiske 
lande, og sådan vil det blive ved med at være, hvis vi ikke opdaterer vores demokratiske spille-
regler. 
 
#Forslag nr. 3 - Politik skal ikke kunne blive et levebrød 
Den mest enkle og effektive måde man kan sikre, at politik ikke bliver et levebrød, er ved at 
indføre en begrænsning for, hvor mange valgperioder man kan sidde i et folkevalgt embede.  
Mit forslag er max. 2 perioder. Herudover skal man ikke kunne sidde i flere folkevalgte embe-
der samtidigt. Slut med at sidde i Folketinget samtidig med en post i Regionsrådet eller kom-
munalbestyrelsen. Når man har siddet i 2 valgperioder, kan man ikke igen stille op til et folke-
valgt embede. 
 
#Forslag nr. 4 - Begrænse partipolitisk og personlig spekulation 
Som det er i dag, kan der spekuleres i udskrivelse af valg, og hvornår valgkampen starter. 
Drivkraften bag dette er ofte partipolitiske og personlige interesser. 
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Derfor er det mit forslag, at udskrivelse af valg, valgkamp og valgperioden lægges i faste ram-
mer. Valgperioden gøres til en 4-årig periode, der udskrives valg på en fast dato, og valgkam-
pen foregår i en fast periode. Det betyder bl.a., at reglen, om at en regering ikke kan komme i 
mindretal, skal ændres til, at kan regeringen ikke opnå 90 mandater til et lovforslag, kan for-
slaget bare ikke gennemføres.  
 
Når politik ikke kan blive et levebrød, og når partipolitisk og personlig spekulation begrænses, 
så vil der være en større sandsynlighed for, at de folkevalgte gør noget, ved de sager, de går til 
valg på. 
 
Prisen for uansvarlige populister 
Hvornår har du sidst hørt en politiker sige: ”Det er mit ansvar…”, eller blot, ”Jeg har et medan-
svar i ….”, nej vel?  
 
Årsagen til, at du aldrig hører det, er, at politikerne er bange for at blive forbundet med pro-
blemer, eller noget der kan gå galt. For gør de det, er deres levebrød i fare. Sådan synes de at 
tænke i hvert fald.  
 
Udviklingen betyder, at politikere bliver mere og mere populistiske, og befolkningen står til-
bage med flere og flere sager, hvor der er gået noget galt, hvor penge er smidt ud ad vinduet, 
uden at der er nogen, der vil tage ansvaret.  
 
Både politikere og vælgere bliver nødt til at se i øjnene, at det kan ikke lade sig gøre at frem-
tidssikre et land og samtidig være populær.  
 
Politikere skal ikke spekulere på, om de er populære. De skal fokusere på at løse de udfordrin-
ger, de er gået til valg på, og som der kan samles 90 mandater til. Mit forslag, om at begrænse 
perioden man kan være folkevalgt, vil understøtte, at vi får flere ansvarlige politikere, der er i 
arbejdstøjet, i stedet for de populister vi har i dag, der vil sige hvad som helst for at beholde 
deres job.  
 
Stop med at love guld og grønne skove 
Når valgkampen er i gang, er der ikke grænser for, hvad den enkelte politiker lover. De skal jo 
opfattes som sympatiske og løsningsorienterede. Men befolkningen kender godt skuespillet. 
Vi ved, at der sjældent er sammenhæng, mellem det guld og de grønne skove der loves i en 
valgkamp, og det politikerne leverer, når først de er valgt.  
 
Dette kan løses på en enkel måde, og det er mit #forslag nr. 5.  
 
Grundlæggende er vi vælgere interesseret i at vide, om økonomien er i balance, og hvilken pri-
oritering, alle de tiltag der loves, har. Her er mit forslag. 
 
Som følge af mit # forslag nr. 4 vil udskrivning af valg, forberedelse af valgkamp og valgkamp 
følge en kendt kalender. Mit forslag er, at Finansministeriet udarbejder en basisfremskrivning 
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af Danmarks økonomi for den kommende 4-årige valgperiode. Basisfremskrivningen vil af-
spejle, hvordan økonomien vil udvikle sig, med de politiske aftaler Folketinget allerede har 
indgået.  
 
De enkelte partier kan, i deres forberedelse til valgkampen, bruge fremskrivningen som 
grundlag for beregning af den økonomiske effekt, af de politiske tiltag de vil gennemføre i 
valgperioden, hvis de får 90 mandater eller mere. Gør partierne dette vil vælgerne vide, hvilke 
tiltag partiet prioriterer, hvor pengene skal komme fra, hvor de skal bruges, og hvordan lan-
dets økonomi vil udvikle sig. Med andre ord; hvad de går til valg på. 
 
Med dette valggrundlag er der grænser for, hvor meget guld og grønne skove de enkelte par-
tier kan love vælgerne.   
 
Dette valggrundlag vil også kunne bruges til at følge op på, i hvilken grad partiet, efter valget, 
får implementeret den politik, de er gået til valg på.  
 
Når de politiske partier er en trussel imod folkestyret 
Skal demokratiet fungere, er det afgørende, at ingen står over befolkningen, ej heller de politi-
ske partier. 
 
Som vælger skal man være opmærksom på, at de politiske partier ikke kun drives efter demo-
kratiske spilleregler. De er organisationer med et hierarki og et set regler. Hvor der er nogen, 
der bestemmer over andre, og følger de folkevalgte ikke partiets regler, kan det få konsekven-
ser.  
 
Det er der som sådan ikke noget problem i, så længe den folkevalgte frit kan leve op til de af-
taler, vedkomne har indgået med sine vælgere. 
 
Men når de politiske partier arbejder på en måde, hvor partipolitiske interesser sættes højere 
end befolkningens, er de politiske partier en trussel imod demokratiet. 
 
Der er særligt to områder, der har min interesse - opstillingsprincipper og partidisciplin. 
 
Opstillingsprincipper 
Som det er i dag, giver loven mulighed for, at et parti kan opstille deres kandidater efter for-
skellige opstillingsprincipper på stemmesedlen - kredsvis opstilling, partiliste, prioriteret side-
ordnet eller sideordnet opstilling.  
 
De 3 første er det i forskellig grad, partiet der bestemmer, fordelingen af de stemmer der afgi-
ves ved valget. Dermed bliver partiets interesse sat højere end vælgernes. 
 
I den sideordnede opstilling er det antallet af personlige stemmer, der afgør, hvem der væl-
ges. Da det er denne opstilling, der afspejler befolkningens ønsker bedst, er mit #forslag nr. 
6, at kun den sideordnede opstilling skal være tilladt, når der er valg til folkevalgte embeder.  
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Partidisciplin 
For mig betyder partidisciplin, at der er andre, der bestemmer, hvad den enkelte folkevalgte 
skal stemme i en given sag. Sker det, strider det imod § 56 i Grundloven, og er principielt ulov-
ligt. 
 
I praksis er det vanskeligt at føre bevis for, om nogen, bag de lukkede døre i partierne, dikte-
rer, hvad andre folkevalgte skal stemme. 
 
Men jeg har læst politisk litteratur nok til at have et indtryk af, hvad der foregår på de indre 
linjer i et parti. Det har ikke altid noget med demokrati og respekt for den enkelte folkevalgtes 
aftaler med deres vælgere, at gøre. Det er magtkamp, fløjkrige, lokumsaftaler, så hvorfor ikke 
også sager hvor partidisciplinens hammer banker de enkelte folkevalgtes meninger på plads? 
 
Dette er selvfølgelig min subjektive opfattelse af, hvad der foregår bag de lukkede døre i de 
politiske partier. Men det er den opfattelse, jeg tager med mig i stemmeboksen, næste gang 
der er valg. 
 
Partierne må arbejde, som de vil. Men jeg håber, at de kan se fornuften i, at jo bedre de bliver 
til at levere på deres valgløfter, jo større tillid vil deres vælgere få til partiet. Jeg tror, at mange 
vælgere vil stemme på partier, der arbejder ansvarligt med deres valgløfter. 
 
Er det muligt, at ændre den måde politikerne arbejder på? 
Jeg har skrevet denne artikel, fordi jeg ikke bare har mistet tilliden til politikerne, jeg har også 
mistet tilliden til, at de har viljen til, at ændre den måde de arbejder på, så befolkningens tillid 
til dem styrkes. 
 
Artiklen er min måde at tage ansvar for at styrke vores demokrati. Jeg er overbevist om, at de 
6 forslag jeg er kommet med, ikke bare styrker tilliden mellem befolkningen og vores folke-
valgte, de vil også sikre, at vi får løst flere af de udfordringer landet står overfor. 
 
Det vigtige er ikke, om det bliver mine forslag, eller nogen af dem du måske sidder med, det 
vigtigste er, at der gøres noget, så tilliden mellem vores politikere og befolkningen styrkes.  
 
Men kan vi ændre, den måde vores politikere arbejder på?  
 
Med dette spørgsmål, er debatten åbnet. Lad mig høre din mening, og lad os hjælpe hinanden 
med at skabe et folkestyre, der er bedre, end det vi har i dag. 
 
Tak fordi du læste med - Ole 


