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Et af årets temaer i den politiske debat, der næsten med sikkerhed fortsætter efter sommeren, er 

danskernes tillid til de folkevalgte og deres partier.  

En række politikere har beklaget borgernes lave tillid til dem selv og Folketinget og diskuteret, 

hvordan man overbeviser danskerne til at stole mere på de folkevalgte. Set fra politikernes side er 

det forståeligt at ønske mere tillid, men set fra samfundets side ser diskussionen helt anderles ud. 

Mens de fleste normalt ser tillid som et ubetinget gode, hvilket den er i de fleste sammenhænge, 

hviler et hvilket som helst demokrati faktisk på et grundlag af mistillid. 

Kunne man automatisk regne med, at politikerne gjorde det rigtige, var der ingen grund til at have 

valg, hvor man giver sin mening til kende, straffe dem, der ikke gør det godt nok, og smide de værste 

ud. Der ville heller ikke være behov for en fri og kritisk presse, der kiggede politikerne i kortene - der 

ville ikke være noget at se - eller en forfatning, der begrænser, hvad der lovligt må besluttes.  

Populære argumenter for, at politisk mistillid gør den politiske proces for langsom og forhindrer 

politikerne i at tage beslutninger og imod forfatningsmæssige grænser for politik, hviler på en idé 

om, at politikerne automatisk gør det rigtige.  

Virkeligheden ser meget anderledes ud, og det inderste princip i et demokratisk system er derfor, at 

borgerne bør have mistillid til politikerne, der tvinges til at tage mistilliden alvorligt.  

Det gælder både en behørigt lav tillid til politikernes intentioner og en skepsis overfor deres 

kompetence - hvad de kan, og hvad de forstår. Det er for eksempel et særsyn, at danske politikere 

tager imod råd om politik fra professorer eller andre eksperter, som de ikke allerede gerne ville 

indføre.  

Omvendt ser man ofte politikere på begge fløje påstå, at de ved bedre end almindelige borgere, 

hvordan borgerne bør leve deres liv.  

Marxistiske eller religiøse forklaringer om, at folk lider under "falsk bevidsthed" - at de ikke ved, hvad 

der er bedst for dem - er dog sjældent andet end ad hominem-angreb på store grupper borgere, der 

ikke gør, hvad politikerne helst vil have, de gør. Velinformerede borgere gennemskuer intentionerne 

bag de politiske argumenter og udviser den politiske tillid, politikerne med al rimelighed fortjener.  

Tillid til ens medborgere udenfor politik er en af Danmarks styrker, der gør økonomien mere fleksibel 

og konkurrencedygtig på langt sigt og styrker vores, i international sammenhæng, ekstremt 

velfungerende retsvæsen og embedsværk.  

Men i en demokratisk sammenhæng er en høj grad af politisk tillid et problem. I en af de seneste 

undersøgelser erklærede 52 pct. af danskerne, at de har tillid til Folketinget. Mens de fleste politikere 

mener, at det er lavt, kan et så højt niveau nemt tolkes som et demokratisk sygdomstegn. 
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