
Syv myter om demokrati
© Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2022

Omslag, tilrettelægning og sats: Camilla Jørgensen, Trefold
Forlagsredaktion: Karina Bell Ottosen
Bogen er sat med Chronicle og Object Sans
Trykt på 120 g Munken Lynx Rough hos Narayana Press, Gylling

Printed in Denmark 2022
ISBN 978 87 7219 627 5

Aarhus Universitetsforlag
unipress.dk

Bogen er udgivet med støtte fra:  
Aarhus Universitets Forskningsfond  

Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. 
Kopiering til undervisningsbrug må kun ske efter aftale med Copydan 
Tekst & Node.

Forlaget har så vidt muligt afklaret alle ophavsrettigheder til bogens 
illustrationer. Eventuelle krænkelser af ophavsretten er sket utilsigtet. 
Retmæssige krav vil blive honoreret, som havde forlaget indhentet  
tilladelse i forvejen.

Indhold

Forord 8
Syv myter 10

1. myte 
Demokrati kan ikke defineres 22

Fra skældsord til slagord 27
Demokratiets kerne 33
Magtskifte uden blodsudgydelser 38
Pas på misbrug 40

2. myte
Demokratiets vugge stod i Athen 42

Demokratiets arnesteder 45
Direkte demokrati som styreform og ideologi 49
Inspiration af navn, men ikke af gavn 56

3. myte
Katolicismen som hæmsko for demokrati 60 

Middelalderens parlamenter som det repræsentative 
demokratis trædesten 65
Repræsentation og samtykke 67
Det Store Skisma 72
Protestantismen som spejl 76
Det historiske paradoks 78

4. myte
Demokrati er kun for vestlige lande 82

Religioners fleksible karakter og betydning 88
Den stærke stat som et tveægget sværd 92
Ikke kun for de rige 97
Demokrati de mest uventede steder 99

POLITIKEN-FONDEN

Politiken-F_logo.indd   1 11/02/14   12.01

/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau 
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification 
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.



5. myte
Demokratier er ineffektive 104

Sikrer diktaturets faste hånd hjemlig fred og 
internationalt overtag? 109
Både-og frem for enten-eller 114
Taber miljøet på folkelig medbestemmelse? 118
Det kinesiske blændværk 119
Den mindst ringe styreform 123

6. myte
Demokratiet er på vej mod ny mellemkrigstid 126

Mellemkrigstidens kriser i en liga for sig 130
Gamle versus nye demokratier 138
Danmark og Sverige 144
Læren af mellemkrigstiden 148

7. myte
Demokratiet er i krise 152

Øjnene, der ser 156
Verden set i fugleperspektiv 162
Historisk højdepunkt 168
Det trekvartfulde glas 170

Udfordringer og opfordringer 172
Demokratisk valgte diktatorer 179
Bekvemmelighedsdemokrater 181
Populismens svøbe 182
Den demokratiske styreform er farveblind 185
Regeret bliver der alligevel 188

Noter 191
Fotokreditering 208


