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Presenter
Presentation Notes
Jag ska  börja med en kort sammanfattning av vad som kännetecknar det postdemokratiska tillståndet (för alla som inte läst boken). Därefter ska jag diskutera två exempel där frågor om demokrati och kultur möts – Skanstorget i Göteborg och Gamlegården i Kristianstad. Skanstorget är en helt ny fallstudie – den finns inte med i boken. Gamlegården finns visserligen med i boken, men har tagit en helt ny riktning de senaste veckorna.



- Medielogiken styr det politiska samtalet
- Politikens professionalisering
- Nyliberalismens hegemoni, marknadens ideal och 

funktioner ses som förebildliga för demokratin
- Eliternas sammanflätning
- Kulturen instrumentaliseras, men blir också en 

alternativ plats för demokratin

Det postdemokratiska tillståndet
- Folkrörelsernas och partiernas medlemstapp
- (Höger)populismens tillväxt
- Ökat stöd för antidemokratiska system/rörelser
- Medborgarna blir konsumenter
- Demokrati reduceras till en fråga om val

(alt opinionsundersökningar)

Presenter
Presentation Notes
Alla är idag demokrater. Trump, Orban, Erdogan kallar sig demokrater, liksom Kim Jong-Un och Xi Jinping. Och allt kan vara demokratiskt. Ikea säljer demokratisk design och privata skolföretag säljer demokratisk läxhjälp. Ordet demokrati tycks kunna betyda allt och ingenting. Samtidigt är demokratin ett slagfält, där antidemokratiska och demokratiska krafter drabbar samman.Jag tror att ”postdemokrati” är ett begrepp som kan hjälpa oss förstå dagens tillstånd. Postdemokrati är ett begrepp som började användas för sådär 30 år sedan, för att beteckna ett tillstånd av förstelnad demokrati. Det är alltså inte detsamma som icke-demokrat, diktatur. I det postdemokratiska tillståndet upprätthålls demokratins formella strukturer, vi har fria val, högt valdeltagande, yttrandefrihet, fri press med mera. Det postdemokratiska tillståndet är inget som omedelbart sticker i ögonen. Det handlar om gradvisa förändringar av den reella demokratin som det inte är helt enkelt att lägga märke till. Det kan se ut som business as usual. Men en undersökning av den demokratiska terrängen visar att mycket har hänt under ytan. Kanske kan det bäst beskrivas som en underminering av demokratins vitalitet. Jag har listat några symtom på det postdemokratiska tillståndet på bilden. Några saker är oomtvistliga. Partierna tappar i medlemsantal. Politiken bestäms idag mer av opinionsundersökningar än av gräsrötterna i partiorganisationerna, och det politiska samtalet mer av kalkylerade medieutspel än av ideologier. Opinionsundersökningarna, den så kallad Sifokratin, har ersatt folkstyret, demokratin. Den stora majoriteten av befolkningen är partipolitiskt passiv. vilket leder till ett ökat beroende av opinionsundersökningar för att kunna forma politiken och av reklambranschen för att föra ut den. Det kan inte längre förutsättas att det finns sympatisörer som finner det angeläget att diskutera politik på kafferaster eller över fredagsölen. Moderaterna hade närmare 200 000 medlemmar 1962, mot runt 45 000 2017. Socialdemokraterna hade cirka 836 000 medlemmar 1962 mot 89 000 2017. Och de politiska ungdomsförbunden från vilka framtidens ledande politiker förväntas komma organiserar idag endast cirka 24 000 personer. Politiken har professionaliserats. Alltfler viktiga positioner i partierna innehas av personer som inte har blivit valda. ”Politisk inskolning via ungdomsförbund och lokala förtroendeuppdrag har förlorat i betydelse – partiarbetaren har i ökad utsträckning ersatts av den politiska entreprenören”. En äldre tids ideologiskt förankrade partier har ersatts av vår tids marknadsorienterade partier. Snarare än att grundas i partiprogram bestäms politiken av vad som tycks efterfrågat i nuet.Men det postdemokratiska tillståndet är ett vidare kulturellt fenomen än en kris för den representativa demokratin. När medborgarna reduceras till att vara enbart konsumenter, förlorar de känslan av ansvar för det gemensamma. I en värld där vi uppmuntras till shoppa oss ett gott liv, shoppa en bra bostad, en bra skola till våra barn, en pensionsförsäkring som gör att vi inte behöver jobba tills vi dör – blir också demokratin en fråga om shopping. Vi ska göra smarta val, ungefär som när vi handlar en ny mobil.  När inte längre politiken fungerar som en arena för politisk-ideologiska samtal, börjar de som är intresserade av sådana samtal att söka sig till andra miljöer. Kulturen är en sådan miljö. För politiskt intresserad ungdom kan det vara mer intressant att söka sig till musiken, poesin och teatern, än till ett politiskt ungdomsförbund. Ideologiska debatter utkämpas idag på tidningarnas kultursidor, medan ledarsidorna ägnar sig åt det politiska spelet.Också ledande politiker ser kulturen som en möjlighet att göra demokrati där politiken misslyckats. Det är ingen slump att Alice Bah Kuhnke är kultur OCH demokratiminister. Jag ska strax återkomma till en av hennes kultursatsningar, med syfte att stärka demokratin. Men först ska vi till Göteborg.



Skanstorget, Göteborg. Bild: Yimby

Fallstudie 1: Skanstorget

Presenter
Presentation Notes
På bilden ser vi Skanstorget i Göteborg, som under hösten blivit ett demokratiskt slagfält. Bilden är publicerad av Yimby, yes in my backyard, en intresseorganisation som slåss för mer bostadsbyggande i innerstaden. Att de har valt att visa Skanstorget som en p-yta i lätt duggregn är givetvis ingen slump. Här vill Yimby, Göteborgs näringsliv representerat av Västsvenska handelskammaren och några av stadens politiker bygga flerfamiljshus. Detta kan i förstone tyckas lite märkligt, för Torget har en alldeles särskild plats i den postdemokratiska retoriken. Demokratin föddes på ett torg, brukar det heta: Agoran i Aten. Jag tror man bör ta det men en nypa salt. Demokratin föds, och fortsätter födas, på alla platser där vi människor träffas, diskuterar, förhandlar och når fram till lösningar trots att vi inte är helt överens. Det kan vara på kyrkbackar, i fikarum, i trappuppgångar – och visst: även på p-platser.Det är något paradoxalt med den postdemokratiska vurmen för torg, för det är bara ett slags torg som framhålls: det intima torget med uteserveringar. Alla andra slags torg betraktas med skräck: det postdemokratiska tillståndet är ett tillstånd av torgskräck: agorafobi. Därför vill postdemokratins advokater utplåna torg som inte ser ut som en piazza i Italien en ljum sommarkväll. Som exempelvis Skanstorget i Göteborg. Det handlar förstås om pengar, på flera olika plan. Skanstorget har ett attraktivt läge, mellan Haga, Vasastan och Linnéstan. Här går det att få bra avkastning på investeringarna. Men det handlar också om stadens varumärkesbyggande.Det är givetvis inte så lätt att försvara en p-yta. Och de a-lagare som sommartid brukar gassa i solen på en parkbänk på torgets mitt har knappast någon talan. De tillhör inte dem som staden Göteborg vill se. De passar inte in i stadens självbild. De bidrar inte till stadens varumärke, som det brukar heta.I det postdemokratiska tillståndet blir bilden av staden som attraktiv och öppen viktigare än dess reella demokratiska funktioner. Städer anses konkurrera med varandra i en global kamp om turister, investerare och det som ibland benämnts den ”kreativa klassen”, som visserligen inte är så kreativ men som har gott om pengar.  Konkurrensmedlet heter attraktionskraft och består bland annat av just stadens offentliga och semioffentliga platser. Saker som kaféer och restauranger, parker och torg, gör staden lockande, tillsammans med kommunikationer, kultur och nöjesliv. Men en stads dragningskraft ligger också i de människor som befolkar dessa platser.  I den postdemokratiska staden blir varje invånare en del av stadens varumärke – städer och dess aktörer, offentliga och privata, vill ha medborgare med stark attraktionskraft, och kan med olika medel minska synligheten hos medborgare med svag attraktionskraft. Och det är inte bara de som lever på samhällets skuggsida – a-lagarna på Skanstorget - som den postdemokratiska staden vill ha bort. På exempelvis stråk med snofsiga varumärkesbutiker i innerstaden vill fastighetsägarna inte se några ”vanliga”, ”tråkiga” människor, klädda i billiga kläder, som berövar miljön dess karaktär av exklusivitet och på sikt hotar att sänka fastigheternas värde. Stadens utformning och utveckling har alltså blivit en managementfråga och är inte längre en politisk eller ideologisk fråga.  Turisten blir den postdemokratiska stadens ideal. Också stadsborna ses som lättflyktiga. De är där för att konsumera och arbeta, men kan i nästa ögonblick ha lockats att flytta till en annan stad. Vi reduceras till att bli konsumenter, där valet av stad eller stadsdel är en del av shoppandet för ett bättre liv. Men detta innebär en underminering av demokratin: För medan medborgaren ser ett ansvar i att medverka till att göra den stad hen lever i till en bättre plats, fokuserar turisten och konsumenten på sina egna upplevelser i stunden.  



Skanstorget 1915

Presenter
Presentation Notes
Skanstorget tillhör Göteborgs äldsta torg. Torget fick sitt namn 1888, efter närheten till Skansen Kronan och mäter cirka 95 × 85 meter.  Här sparades offentlig platsyta vid bebyggelsen av Haga, Annedal och Kommendantängen. Torget har fyllt olika funktioner vid olika tider. Här fanns en saluhall vid 1900-t början. Det användes för möten och demonstrationer vid seklets mitt. Och blev p-plats vid seklets slut. I ett demokratisk samhälle är torg viktiga av flera skäl. Inte minst för att de kan användas till vad som helst som vi kommer överens om genom demokratiska beslut. Vad Skanstorget skulle kunna användas till i framtiden kan vi bara drömma om: men alla användningar är möjliga.Om torget bebyggs och privatiseras blir det i framtiden mycket svårare att fatta demokratiska beslut om dess användning. Det är helt enkelt inte särskilt sannolikt att det kan återgå till att bli allmän platsmark om det nu privatiseras.Näringslivets och vissa politikers främsta argument för att städerna ska göra sig av med torg som Skanstorget är att det är för dyrt att hålla sig med allmän platsmark. Bättre att sälja till någon som kan driva dem med vinst. –Jag tål inte att se ytor som ligger för fäfot, sade en representant för Västsvenska handelskammaren.Nu kan man förstås invända att det allmännas uppgift är just att förvalta allmänna saker: som skolor och sjukhus och … torg. Man kan också invända att det allmännas uppgift inte är att vara vinstdrivande och maximera användningen av varje yta i staden. Kan det inte finns en poäng med ytor som inte har ett bestämt användningsområde? Som bara finns, och där som vi som medborgare bara kan få finnas, utan att behöva shoppa. Där vi är medborgare, inte konsumenter. Är det något som är hotat idag, så är det de odefinierade ytorna, de oprogrammerade ytorna, de ytor i städerna som kan användas till allt och ingenting, av alla och envar. Men en väl fungerande stad behöver sina tomrum, sina opolerade ytor.



Förslag A: Emellan och emellanåt Förslag B: Haga hjärta Linne Förslag C: Knytkalas

Tre valmöjligheter men inget att välja på

Presenter
Presentation Notes
Det är i detta sammanhang som vi ska förstå den parodi på demokrati som iscensatts i Göteborg under hösten. Stadens tjänstemän – specialister på stadsplanering – var emot att bebygga Skanstorget. Då tog några av stadens ledande politiker beslut om att låta göteborgarna rösta i en webomröstning. Tre alternativ togs fram under sommaren. Det är de ni ser på bilderna. De är snarlika och alla tre innebär bebyggelse av i princip hela torget. Det fanns alltså inget alternativ att rösta på för dem som ville ha kvar Skanstorget som torg. Så ser demokratiska val ut i det postdemokratiska tillståndet.



Det nuvarande torget
Det framtida “torget”

Presenter
Presentation Notes
Politiker, Västsvenska handelskammaren och Yimby må tala sig varmt för små intima torg, men sanningen är att det inte kommer bli något torg kvar av Skanstorget. Torget blir en innehållslös beteckning, precis som demokrati så ofta blir i det postdemokratiska tillståndet. Kvar av Skanstorget blir en liten fläck I nordväst, bara ett par procent av torgets ursprungliga yta. Det kvarvarande torget blir faktiskt inte ens en femtedel så stort som innergården hos de nybyggda bostadshusen. Och detta mikroskopiska torg ska enligt planen användas som uteservering, det vill säga också det kommer att bli privatiserat.Torg kan i ett postdemokratisk språkbruk uppenbarligen vara detsamma som en uteservering.En demokratisk stad behöver många olika slags platser. Det behövs såväl stora öppna ytor för manifestationer och demonstrationer, som mindre rum där man kan sitta med en kopp kaffe eller en bok. Demokratin behöver platser där man kan diskutera med en sluten krets, samlingslokaler där agonistiska samtal kan föras, och stora öppna ytor där omfattningen av politiska krav blir synliga både för de deltagande och för dem som sitter vid makten. Den behöver rum för kontemplation likväl som för aktion. Bildning likväl som nöjen. Demokratin behöver offentlig konst och symboliska platser som representerar hela befolkningen.  Detta leder mig över till min andra fallstudie…



Fallstudie 2: Gamlegården

Presenter
Presentation Notes
2015 fick Statens konstråd i uppdrag av regeringen att genomföra konstprojekt i särskilda områden. I uppdraget preciserades att det är satsning för ökad demokratisk delaktighet l områden med lågt valdeltagande.Vi lämnar idag frågan om konst kan användas till att höja valdeltagandet och fokuseras istället på det problematiska genomförandet av konstprojekten i ett av deområden som valdes ut: Gamlegården i Kristianstad. De första bostäderna i Gamlegården i Kristianstad stod inflyttningsklara 1965, miljonprogrammets första år. var entusiasmen stor. Kristianstad hade 1962 26 000 invånare och förväntade sig en kraftig expansion. I en förort av Gamlegårdens storlek – cirka 7 000 invånare – fanns det möjlighet att bygga ett fullt fungerande lokalsamhälle. ”Parkområdet mellan husen försågs med bollplaner, lekplatser, uppvärmd badbassäng och tennisbanor. En kulle anlades så barnen kunde åka kälke om vintern. Kommunen placerade fritidshem, barndaghem och lekskolor på området. Landstinget öppnade en läkarstation. I fastigheternas källarutrymmen inreddes lokaler för fritidsverksamhet. Tvättstugorna hade lekutrymmen för barnen. Varje lägenhet gavs en parkeringsplats och dessutom anlades ettusen extra platser ’som reserv och för besökande’. Som kronan på verket stod sommaren 1970 affärscentret klart med sina två livsmedelshallar, bank, post, bibliotek, fritidslokaler, kiosk, kemtvätt, urmakeri, samt herr- och damfrisör.” Idag är Gamlegården slitet. Mycket av servicen har lokaliserats till andra platser. Idag bor 5000 människor i Gamlegården, vilket gör den till Kristianstads största stadsdel. Men ingen av stadens politiker bor där. De boende känner sig osynliga; Gamlegården finns inte på den demokratiska kartan.I en granskning som Dagens Nyheter gjorde av de 15 stadsdelar som av myndigheter har pekats ut för sin höga andel utanförskap framgick att utvecklingen på många håll går åt rätt håll. Antalet personer som förvärvsarbetar har nått den högsta siffran på 20 år. Även brottsligheten har minskat och på en majoritet av platserna är färre hushåll beroende av socialbidrag. Endast ett av de 15 områdena stack ut på ett negativt sätt. I Gamlegården har antalet förvärvsarbetande tvärtom minskat från 47,5 till 36 procent mellan år 1997 och år 2015. Det kan jämföras med Rinkeby i Stockholm där andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år har ökar från 33 till 50 procent under samma period.



Prototyp till Anna Högberg 
och Johan Tiréns konstverk

Presenter
Presentation Notes
Detta är alltså bakgrunden till det uppdrag som konstnärerna Johan Tiren och Anna Högberg fick av Statens konstråd. De har diskuterat med de boende hur konsten på olika sätt kan synliggöra Gamlegården och stärka områdets identitet. På bilden ser ni en prototyp till ett av deras förslag:Anna Högberg och Johan Tiréns handlar om att förbinda Gamlegården och Riksdagen. Detta var tänkt att ske genom att en lampa tänds i riksdagens plenisal samtidigt som en av invånarna i Gamlegården tänder en lampa hemma. Lampan skulle inte gå att kontrollera på annat sätt än från lägenheten. En annan del av konstverket är tänkt att placeras i Gamlegården, kanske i form av en skylt som tänds och släcks i Gamlegårdens centrum. Tanken var, enligt konstnärerna, att koppla ihop ”människors vardagliga berättelser och liv med dem som fattar de ’stora’ besluten och platsen där de tas. Den påminner oss om en relation som ibland tycks bruten och att det för många människor inte är förorten som är den mörkade platsen utan snarare de rum där den politiska besluten fattas.” Det är självklart inget konstverk som kan förändra den socioekonomiska verkligheten i Gamlegården. Men det är ett konstverk som kanske kan bidra lite till självkänslan i Gamlegården. Och ett konstverk som kan påminna riksdagspolitikerna om att det finns en verklighet ute där, utanför Stockholm, utanför innerstaden.Denna idé stoppades emellertid av Säkerhetspolisen av säkerhetsskäl. Konstnärerna arbetade därför om förslaget till att gälla en lampa hos Kulturministern, som ställde sig positiv till idén. Också detta förslag stoppades av Säpo. Det har också alla efterföljande förslag gjorts, trots att nya tekniska lösningar tagit fram utan den av Säpo utpekade säkerhetsrisken.Konstverket var tänkt att indikera att någon var hemma i Gamlegården och påminna politikerna om vem som gett dem deras uppdrag. Istället blev det en indikation på att Säpo står över kulturministern, och i förlängningen demokratin.



Konstakademien Regeringskvarteret Rosenbad

Presenter
Presentation Notes
Det finns en optimistisk tanke hos många om att kulturen kan var den plats varifrån demokrati kan tänkas och ageras. Det postdemokratiska tillståndet är trots allt inte helt förverkligat eller hegemoniskt.  Men det blir – som vi sett - problem när konsten ska verka inom det system som den vill utvidga demokratin inom.Nu finns det utrymme för både konstnärer och tjänstemän att tänka kreativt, kanske rentutav subversivt. När alla försök att installera lampan i riksdagshuset stoppats av Säpo, presenterade Statens konstråd en ny idé: varför inte istället montera en stark lampa på Konstakademiens fasad, med en ljusstyrka och i en vinkel som får ljuset att nå regeringskansliet i Rosenbad? Här har statsministern sitt tjänsterum, regeringen sammanträder och presskonferenserna hålls i huset. Så om allt kommer på plats i vinter, kommer regeringskansliet att lysas upp av en spotlight, snett över Rosenbadsparken, och påminna statsministern och andra om att NU har någon kommit hem i Gamlegården och tänt sin kökslampa.



DEMOKRATI

Presenter
Presentation Notes
Vi lever kanske i ett postdemokratiskt tillstånd. Ett tillstånd där demokratin stelnat och därför hotas av antidemokratiska krafter. Men det är ett tillstånd som går att bota. Demokratin kan vitaliseras, men inte genom att vi tittar tillbaka, utan genom att vi ser framåt. Demokratin mår som bäst när den befinner sig i rörelse. När dess gränser diskuteras och förhandlas. För själva kärnan i en vital demokrati är att allt är förhandlingsbart: det är fullt legitimt att diskutera var demokratins gränser ska gå. Vad som exempelvis ska lämnas åt den enskilda människan att bestämma över – och vad lämpar sig bäst för kollektiva, demokratiska beslut? Var gränsen går för demokratin på det ekonomiska området: vilka ekonomiska beslut ska fattas demokratiskt? Det är också legitimt att diskutera var gränsen ska gå för vad enskilda länder har rätt att besluta om och vad som hela världens befolkning ska ha rätt att fatta beslut om? Och det är självklart också legitimt att föreslå nya demokratiska mekanismer och former, om hur beslut ska fattas, om hur fler ska involveras i demokratiska beslutsprocesser.En del av dessa diskussioner bör handla om den demokratiska staden. Andra diskussioner om konstens roll i ett demokratiskt samhälle. Och en del av dessa diskussioner bör föras i folkbildningens regi. Det är min övertygelse att genom att börja diskutera demokratins gränser och former kommer demokratin att stärkas. Och det är nödvändigt om vi tillsammans ska kunna lösa de stora hot som mänskligheten står inför.
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