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Nútíma “lýðræði”











“Ágætis hugmynd, en virkar ekki”

“Bellum Omnium Contra Omnes” (Hobbes, Leviathan)

“Það geta ekki allir sett sig inn í öll mál”

En þó geta þingmenn það?



Taka þátt

Svara “Já” eða “Nei”

Taka ekki þátt

Skila auðu eða mæta ekki



Taka þátt

Svara “Já” eða “Nei”

Taka ekki þátt

Skila auðu eða mæta ekki

Treysta vini

Leyfa þriðja aðila að
nota atkvæðið



Áframvísun

Almennt
Per 

málaflokk
Per 

frumvarp

Áframvísun getur átt sér stað á þrjá mismunandi vegu

Almenn áframvísun (“ég er ópólitískur, en treysti þér”)
Per málaflokk (“ég veit ekkert um landbúnað, en treysti þér”)
Per frumvarp  (“ég hef ekki skoðun á þessu, en treysti þér”)



Allar gerðir stjórnskipulags sem hafa sést 
eru hugsanlegar stöður í þessu kerfi

Og ótal margar nýjar stöður koma upp til viðbótar

Ein staða fyrir hverja hugsanlega framvísun



Einræði



Fulltrúalýðræði



Fulltrúalýðræði á Íslandi



Hvað um þetta?









Að skipta um skoðun

Það er mjög mannlegt að skipta um skoðun

Núverandi lýðræðiskerfi gerir ekki ráð fyrir því að 
það sé hægt.

Tæknin gerir okkur kleift að leyfa fólki að skipta um 
skoðun.

Með því að leyfa fólki að skipta hvenær sem er 
um skoðun fáum við nokkra eiginleika í 
kaupbæti...



#1

Ekki lengur hægt að neyða fólk til að hafa tilteknar 
skoðannir



#2

Ef fólk missir traust geta atkvæðin breyst um leið



#3

Lýðræðisfyrirkomulagið þróast yfir tíma



Heimurinn
er

kominn
hingað

(og nú vill hann fá að kjósa)

http://beint.lydraedi.is



Hver fær að leggja til frumvörp?

Hvers vegna ekki allir?



Hver fær að leggja til frumvörp?

Fólk getur sett inn frumvörp og komið með 
breytingartillögur að þeim.

Lagasafnið verður eins og Wiki þar sem kosið er um 
hvaða útgáfa er í notkun.

Myndast “frjáls markaður” frumvarpa – allir geta 
tekið þátt sem vilja.

Frumvörp fá einkunnagjöf, góð frumvörp bóla 
upp á topp en léleg frumvörp eru ekki afgreidd.



Hve lengi eru frumvörp “opin”?

Til hvers að setja tímatakmörk?



Hve lengi eru frumvörp “opin”?

Frumvörp verða að lögum þegar þau fá 
nægilegan stuðning. (>50%?)

Lög falla úr gildi þegar stuðningur við þau 
verður of lítill. (<50%?)

Hægt að setja demparareglu á þetta til að lög séu 
ekki að flökta inn og út ef samfélagið er pólariserað 
um mál, sem er reyndar mjög ólíklegt (og til marks 
kannski um annars konar vandamál í samfélaginu)



Hverjir hafa atkvæðisrétt?

Allir lifandi einstaklingar?



Hverjir hafa atkvæðisrétt?

Allir lifandi einstaklingar?

Hér má ræða endalaust um hvort börn hafi rétt á því 
að hafa skoðanir um samfélagið sitt...

Atkvæði látinna einstaklinga detti út



Lifandi lög

Elstu gildandi lög eru Kristinréttur Árna biskups 
Þorlákssonar frá 1275.

Enginn núlifandi íslendingur hefur samþykkt þessi 
lög!

Fæstir vita hvað í þeim stendur!



Kristinréttur

11. Um forræði biskups á kirkjum ok eignum 
þeirra.

… Landeigandi er skyldr at láta gera kirkju á bæ 
sínum, hverr sem fyrr lét gera. …

12. Um kirkjuvígslu.

Vígja skal kirkju síðan er ger er … En ef kirkja 
brenn upp eða annars kostar spillist, svá at niðr fellr 
öll eða meiri hlutr, þá skal vígja endrgerva kirkju. En 
þó at kirkjuráf brenni upp, fúni ok niðr falli lítill hlutr 
af veggjum, þá skal eigi vígja endrbætta kirkju. …



Meðvitaðra samfélag

Miklir hagsmunir fáræðisvalda að fólk viti ekki 
hvaða lög eru í gildi, skilji ekki inntak þeirra, og 
geti ekki komist með einföldum hætti inn í 
ákvarðanaferlið.

Beint lýðræði verður til þess að fólk er 
upplýstara og skilur frekar lögin sem það á að 
fylgja

Skilja ástæðurnar að baki þeim, og er kannski 
viljugara til að hlýða?


