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Demokrati i krise? 

Vi lever i en tid, hvor demokratiet på en lang række parametre er udfordret. 

Mulighederne for at deltage i den offentlige samtale har aldrig været mere mangfoldige, 

men tonen på de sociale medier afskrækker flertallet af unge fra at diskutere holdninger 

online . Vi ligger stadig i toppen af verdensranglisten, når det handler om at deltage i det 
1

repræsentative demokrati gennem valg, men tilliden til de centrale institutioner og 

politikere er bemærkelsesværdig lav . Mængden af nyheder om politik er massiv som 
2

aldrig før, men færre og færre stoler på de etablerede medier som troværdige aktører . 
3

Frivilligheden og det lokale engagement blomstrer, men flere og flere føler sig koblet af 

samfundsudviklingen og marginaliseret . 
4

 

Der er med andre ord et utal af dilemmaer, der rejser spørgsmålet: 

 

Er det danske demokrati i krise? 

 

DUF ønsker derfor at etablere en bredt sammensat Demokratikommission, der skal 

bidrage med forslag til tiltag, der kan sikre et stærkt tidssvarende demokrati i Danmark, 

og derigennem komme med bud på, hvordan det danske demokrati kan udvikles, så det 

fortsat er den bedste ramme for udviklingen af Danmark som demokratisk fællesskab og 

unges samfundsengagement. 

 

Opgave 

Demokratikommissionens arbejde tager udgangspunkt i følgende overskrifter, hvorunder 

den skal analysere og vurdere demokratiets tilstand samt foreslå løsninger inden for 

hvert af områderne: 

 

• Medierne og den politiske samtale 

• Partierne og moderne populisme  

• Borgerne og civilsamfundet 

• Demokratiske institutioner og systemer 

• Internationalt udsyn og lokalt hjemsyn 

 

Demokratikommissionen kan også selv bringe yderligere områder og emner til debat og 

analyse, hvis den skønner det relevant.  
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