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Ruslands invasion af Ukraine minder os på brutal vis om, hvad 

forskellen på demokrati og diktatur er. Ukraine var et demokrati 

før Ruslands invasion, fordi præsident Volodymyr Zelenskyj har 

vundet magten ved et frit valg og ville være gået af, hvis han 

skulle tabe et senere valg. Rusland er et diktatur, fordi præsident 

Vladimir Putin manipulerer landets valg i en sådan grad, at han 

ikke kan tabe. 

I et demokrati står magthavere til ansvar for befolkningen og 

kan udskiftes af befolkningen på fredelig vis. I et diktatur som 

det russiske er et magtskifte ofte en dramatisk affære, og  

lederen står kun til ansvar for sig selv og sine rygklappere. 

Det øger risikoen for, at Putin og andre autokrater træffer  

skæbnesvangre beslutninger uden at kere sig om omkostning- 

erne for alle andre. 

I Syv myter om demokrati leverer to professorer i statskund- 

skab et omfattende forsvarsskrift for demokratiet. Demokrati 

løser ikke alle problemer, men det er på tide at afvise eller nu-

ancere de sidste årtiers påstande om demokratiets ringe tilstand. 

Demokrati kan nemlig forhindre, at små mænd som Putin med 

alt for store egoer kan få lov til at gennemtrumfe deres vilje. Der-

for er det også så vigtigt, at vi står fast på demokratiet, ikke taler 

det ned uden grund og hele tiden minder os selv og hinanden 

om dets mange fordele. Ikke mindst at en sand leder af folket 

skal turde sætte sit mandat på spil i frie valg.

OM FORFATTERNE
Jørgen Møller og Svend-Erik Skanning er professorer i  

statskundskab på Aarhus Universitet og beskæftiger sig begge 

med demokrati, som de sammen og hver for sig har skrevet flere 

bøger om.

 

SYV MYTER OM DEMOKRATI

Af Jørgen Møller og Svend-Erik 

Skaaning

ISBN 978 87 7219 627 5

208 SIDER

PRIS 199,95 KR.

UDKOMMER 17. MARTS 2022

KONTAKT FORFATTEREN
Jørgen Møller

jm@ps.au.dk

Tlf. +45 87152203

Svend-Erik Skaaning

skaaning@ps.au.dk

Tlf. +45 61335244

KONTAKT FORLAGET
unipress@unipress.au.dk

Tlf. 53 55 05 42

Til forsvar for demokratiet


