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Alle taler om demokratiet, men ingen gør 			
noget ved det. Amdisen prøver!
Historiker Asser Amdisen giver med denne bog en opsang til os allesammen. For vi er ved at sætte flere
hundrede års udvikling af demokratiet over styr. Bogen vil forandre dit syn på det samfund, du er en del af,
og gøre dig klogere på, hvordan vi er havnet, hvor vi er. Vi giver ordet til Amdisen med klip fra bogen:
»Denne bog er et forsvar for demokratiet, og som det vil fremgå, forsvarer man det ikke bedst
ved at være hyggelig og rygklappende, men ved at være kritisk og sarkastisk over for den måde,
vi forvalter vores demokrati på. Det er ikke sjovt at blive skældt ud, men jeg synes faktisk, at vi
fortjener det – allesammen!«
»Om det var den militære udvikling, der drev demokratiet frem, eller udviklingen af borgeren
som politisk individ, der drev udviklingen af militæret frem, er en diskussion om, hvem der
kom først – hønen eller ægget. Men at der er sammenhæng mellem de to, er helt tydeligt.«
»Politik blev kampen om midten, og valg reduceret til prioritering af personligheder, for
politikken kunne man ikke se forskel på.«
»Hvis lignende initiativer var blevet gennemført i Østeuropa før Murens fald, havde alle stået
med flagrende arme og skreget om menneskerettigheder og politistat, men fordi det foregår
lige her, og det er vores egne politikere, ser vi det ikke.«
»Når vi forsøger at overtale kvinderne til at smide burkaen (eller bh’en), så er vi demokratiske,
men når vi gennemfører en lov, der tvinger dem til det, er vi et flertalsdiktatur eller et
pøbelvælde.«
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• Historier fra hernøjregelsårde – Johann Friedrich Struensee
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