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SPF Seniorerna Enabygdens andra höstmöte 2018 ägde rum på fredag em den 
12 oktober med cirka etthundra närvarande medlemmar. 

Värd för dagen var Berit Bergman i grupp 3, som hälsade alla välkomna och 
därvid främst dagens föredragshållare, förre chefredaktören på Enköpings-Posten 
Roger Pettersson, som fortfarande skriver sina lördagskrönikor där. Hans 
föredrag hade titeln: Möjligheter med och hoten mot vår demokrati. 

Roger började med att berätta att han hade varit Enköping trogen i nästan hela 
sitt liv och nu var på väg in i pensionärsåldern. För de flesta av oss är demokrati 
(folkstyre) numera självklart, men har inte alltid varit detta. Den allmänna 
rösträtten i Sverige är ännu inte 100 år gammal. Av världens cirka 200 länder 
anses inte fler än 19 vara helt demokratiska med Norge, Island, Sverige, Nya 
Zeeland och Danmark i topp, ungefär 100 är mer eller mindre demokratiska och 
ett femtiotal är rena diktaturer. 
Bland vissa nyanlända finns faktiskt åsikten att en upplyst diktator är bättre än 
demokrati som de liknar vid anarki. 

Vilka är då de största hoten mot vår demokrati? Enligt Roger Pettersson är det 
främst vår miljö med den globala uppvärmningen, som riskerar att generera stora 
flyktingströmmar och skapa svåra konflikter. På andra plats listade han medias allt 
större problem att förse medborgarna med saklig information i en tid av hot mot 
journalister, fake news, faktaresistens och minskande tidningsupplagor. Däremot 
torde knappast nazism som Nordiska Motståndsrörelsen med 11 röster i valet i 
Enköping eller andra ismer och extrema organisationer utgöra ett verkligt hot. 

Såväl annonser som nyheter och debatt har flyttat till sociala medier där 
faktakontrollen ofta brister och debattklimatet håller en mycket låg nivå. Det har 
visat sig att tidningsläsning gynnar integration av nyanlända, men tidningar är idag 
för dyra, när annonsmarknaden minskar. 

F.n. brottas politikerna på både riks- och lokal nivå med att skapa 
handlingskraftiga regeringar, vilket är svårt med de låsningar som man själva har 
skapat. På riksnivå, där ideologierna styr, är problemen störst medan 
kommunerna har mer praktiska problem att lösa. Det senare kan ha stärkt 
Sverigedemokraterna, som är relativt populära bland pensionärer, liksom åtskilliga 
lokala partier som Nystart Enköping, men sådana gynnas sällan av att sitta vid 
makten.  

Efter Roger Petterssons föredrag avslutades månadsmötet med diverse 
föreningsinformation, lottdragning samt kaffe och goda wienerbröd på Restaurang 
Krydda. 
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