
Prinsipp-program for Den norske demokratibevegelsen 

Formålsparagrafen: 

«Den norske demokratibevegelsen arbeider for å vedlikeholde og styrke demokratiet i Norge og 

verden gjennom å fremme (demokratiske institusjoner) og en demokratisk bevissthet hos 

samfunnsborgerne.» 

Den norske demokratibevegelsen arbeider for å fremme demokratiet på nasjonalt, internasjonalt og 

lokalt nivå.  

På nasjonalt nivå i Norge står demokratiske institusjoner og den demokratiske bevisstheten sterkt, 

med demokratisk fordeling mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt og en kritisk nasjonal 

presse. Det gjennomføres demokratiske valg hvert fjerde år til Stortinget, og uavhengige medier har 

stor kritisk oppmerksomhet på og løfter fram disse valgene og på virksomheten i Storting og 

Regjering mellom disse.  

Den norske demokratibevegelsen vil arbeide for at valgdeltakelsen og oppslutningen om de politiske 

partiene er så høy som mulig, spesielt i grupper av befolkningen som av omstendigheter står i fare 

for å oppleve seg fremmedgjort fra denne nasjonale demokratiske arenaen. 

På internasjonalt nivå finnes det en rekke demokratiske institusjoner, med FN i fremste rekke, og 

regionale som EU, OSSE og Europarådet, og internasjonale domstoler som FNS internasjonale 

domstol i Haag og den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. FNs Sikkerhetsråd 

demonstrerer samtidig demokratiets begrensning på det internasjonale nivået, ved at rådets faste 

stormakts-medlemmer har veto-makt, og dermed effektivt kan blokkere initiativ og forslag som de 

opplever strider mot deres interesser. I mangel av et internasjonalt organ som effektivt håndhever 

internasjonale lover og regler, preges det internasjonale nivået av demokratiunderskuddet i enkelte 

land. 

Den norske demokratibevegelsen søker samarbeid med demokratibevegelser i andre land, som del 

av en internasjonal, global demokratibevegelse for demokrati i det enkelte land og på dette grunnlag 

en mer demokratisk internasjonal rettsorden.  

På lokalt nivå er det at folk flest ferdes, og den demokratiske bevisstheten i samfunnet i størst grad 

formes. Demokrati på lokalt nivå er i Norge en ambisjon nedfelt i lover, regler og avtaler både hva 

angår folks lokale politiske forsamlinger på fylkeskommunalt og kommunalt nivå, deres bomiljø, 

barnas barnehage og skole, på arbeidsplassen og i lag og foreninger. Etterlevelsen av disse lovene, 

reglene og avtalene er imidlertid overlatt til folks eget initiativ og aktivitet, som igjen henger sammen 

med deres kunnskap og bevissthet om bestemmelsene og nødvendige ferdigheter for å gjøre dem 

gjeldende. 

Den norske demokratibevegelsen vil arbeide for å fremme bevissthet og forståelse på alle lokale 

arenaer for verdien og nødvendigheten av demokrati, og for at folk utvikler de nødvendige 

ferdigheter og evner til å realisere demokratiske forhold. Den norske demokratibevegelsen anser 

dette som et viktig grunnlag for den generelle demokratibevisstheten og det sivile engasjementet i 

samfunnet på alle nivå. 

 

 

 



Demokratisk bevissthet handler for Den norske demokratibevegelsen om den enkeltes 

• grunnleggende ferdigheter innen språk, data og regning, som et grunnlag for å holde seg 

orientert og gjøre gjeldende sivile rettigheter og aktivitet 

• bevissthet om egne ideelle menneskerettigheter, og hvordan og i hvilken grad disse er nedfelt og 

gjenspeiles i lover og regler.  

• forutsetninger og evne til å forholde seg selvstendig kritisk til informasjon overlevert av andre og 

i ulike mediekanaler 

• kritiske holdning til allmenne ideologiserte fiendebilder, som middel for populistisk autoritær 

mobilisering 

• forståelse for verdien og nødvendigheten av ytringsfrihet og dialog mellom avvikende 

virkelighetsoppfatninger 

• forståelse for verdien og nødvendigheten av et aktivt sivilt politisk engasjement i form av 

deltakelse 

Den norske demokratibevegelsen vil arbeide for å fremme disse ferdighetene, kunnskapene og 

holdningene som demokratisk kompetanse.  


