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Demokratiet er den mindst ringe styreform, fordi det er let at slippe af med politiske ledere, som tyranniserer
befolkningen og kører landet i sænk. Men demokratiet er også den mest udsatte styreform. Udsat udefra, fordi
diktaturer, étpartisystemer og præstestyrer har topstyrede mediesystemer, som indoktrinerer deres
befolkninger mod demokrati. Udsat indefra, fordi skolens undervisning er præget af hallelujaer for
demokratiets selvindlysende idealer, og derfor ikke klæder eleverne på til at argumentere mod den kritik mod
demokratiet, som fremføres af politiske og religiøse grupper i landet. En kritik, som er blevet styrket de senere
år, bl.a. som følge af mislykket integration af nytilkomne. Denne lille bog behandler fire af demokratiets mest
ømme punkter: • Den frie, offentlige diskussion findes ikke. • Den officielle forventning om, at borgerne har
ressourser (uddannelse, tid, motivation) til at fatte den politiske substans, strider mod den politiske
kommunikations realiteter. • Den stærkeste argumentation i offentligheden er ikke sproglig, men udføres med
vold. • Den enkelte vælger er kun én af demokratiets millioner af stemmer. Den enkelte vælgers indflydelse er
i bedste fald minimal. Disse ømheder masseres ikke bare væk med hallelujaer for demokratiet. De er en
kronisk del af virkeligheden.
Men der er ingen grund til panik. Demokratiet er stadig det mindst ringe system. Men læs bogen, og gør

demokratiet mindre udsat ved at give dets modstandere tørt på.
Bogen henvender sig til den offentlige debat og til undervisningen i gymnasiet og højere niveauer.
For alternative betydninger, se Argentina (flertydig). Hej Stig, Sidst jeg var i Indien, der var der ikke de store
krav til visum for danskere. Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den
franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den proletariske Revolution. Stof til eftertanke .
POLITISKE PARTIER I BEVÆGELSE Et politiske parti kan defineres som en organisation af mennesker,
som har et fælles syn på samfundet og samfundsudviklingen. Men så kom Niels Holck sagen – hvilket
medførte en lidt mere besværlig. 000 kr. (Se også artikler, som begynder med Argentina) Argentina, officielt
Republikken Argentina (spansk: República. Jordens historie omfatter de vigtigste begivenheder og de mest
grundlæggende trin i den udvikling, som har fundet sted på planeten Jorden fra den blev dannet i. HUSK
endelig underskriftindsamlingen 'DIN PATIENTIKKERHED - DIN UNDERSKRIFT', som omhandler
funktionelle lidelser. 225. her: http://www. skrivunder. , og inventaret ca. De nyeste artikler og indlæg finder
du nu øverst. Vi har valgt at lade tidligere indlæg blive stående, således at man har mulighed for at gå tilbage
og følge. Vedrørende det økonomiske var udvalget meget forsigtig i sine udtalelser, men anfører dog, at
bygningen vil komme til at koste ca. Hvis du råbte i 8 år, 7 måneder og 6 dage, ville du have produceret nok
lyd-energi til at opvarme en kop kaffe. Trolden blev fro og sprang omkring; han »minded« (dvs.

