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Demokrati
Demokrati (demos=folk; kratos=makt) har i sin opprinnelse som mål at alle frie borgere skal
kunne medvirke i alle beslutninger som gjelder dem selv.
Demokratiet i var i startfasen tilpasset datidens samfunnsstrukturer. Som følge av stadig
mer komplekse saksområder og oppbygging av politiske organer, har denne direkte formen
for demokrati mistet noe av sin aktualitet, blitt uhensiktsmessig. Demokratiske idealer er
beholdt, men det moderne samfunnet har utviklet modeller som kan ivareta folkets rett til
makt uten at folket må haste til markedsplassen eller urnene i hui og hast. Men fremdeles
finner vi noe av det gamle det igjen i «folkeavstemninger», f. eks. som i spørsmålet om
kommunesammenslåinger, eller spørsmålet om tilknytning til EU.
«Demokrati» gis ulikt innhold og betydning rundt om i verden, avhengig av de enkelte
samfunnenes utvikling. I det etterfølgende har jeg lagt inn følgende definisjoner:
Demokrati er en styreform der velgerne i frie valg avgjør hvem som skal gis
styringsmakt.
Det direkte demokratiet beskriver en ordning der alle stemmeberettigede borgere
har rett til å ta avgjørelser i saker som angår dem selv (=folkeavstemninger).
Det indirekte demokratiet er en styreform der velgerne stemmer på partier, og der
partiene gis makt og fullmakt til på vegne av sine velgere å arbeide etter de
programmene de selv har utviklet.

Ideologi
Ideologi er en sammenfatning av de idéene som til sammen danner en teori om
hvordan samfunnet bør styres.
Konservatisme, sosialisme, liberalisme og kommunisme er de mest kjente og aksepterte
ideologiene. Innenfor disse hovedretningene finnes forskjellige retninger.
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Mens konservatismen legger vekt på bevaring av samfunnsstrukturer og hevder både
kapitalens og individets frihet, legger sosialistene vekt på økonomisk liket mellom borgerne
i et samfunn. Dette fører til at de konservative lettere godtar privat engasjement på de
fleste samfunnsområder enn sosialistene, mens de på sin side hevder statlig/offentlig
styring for å oppnå den likheten de er tilhengere av.

Politikk
«Politikk» definert som arbeid og handlinger som skal føre til at beslutninger
blir tatt av offentlige organ.
Begrepet er avgrenset til å gjelde offentlig beslutningsvirksomhet.
Aktivitet som foregår innenfor private organisasjoner og virksomheter, er holdt utenfor.
Definisjonen gir likevel muligheter for å vurdere private pressgrupper som prøver å virke
inn på de offentlige institusjonene. Også valg, flertallsdannelser, lov- og instruksgiving og
styrings-organisering (representasjonsordninger) faller da inn under begrepet politikk.
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