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Vodilna zamisel Pravilo večine

Pojem pravičnosti je tesno povezan z vprašanjem najboljše oblike vlade: pravična družba se pokaže v pravični vladi. V
svetovljanskem kontekstu bi lahko bilo pomembno razmisliti o tem, kakšna je ali bi morala biti oblika vlade ali politična
struktura, zmožna vzdrževati družbe, ki vse bolj postajajo mešanica različnih kultur, idej in tradicij. Zdi se, da je danes kot
najpravičnejša oblika vlade sprejeta demokracija v svoji zahodni obliki. Vendar pa še poteka razprava o tem, katera oblika
demokracije je najbolj poštena: predstavniška ali participativna. Jasno je, da bi bilo zaradi rasti modernih držav in števila
prebivalcev z neposredno demokracijo težko vzdrževati učinkovito delovanje birokracije in državni aparat. Zato državna
ureditev večine držav našega sveta temelji na predstavniški demokraciji.
Demokracija bi morala biti oblika vlade, ki priznava in potrjuje enakost vseh državljanov pred zakonom ter jamči za
svobodo izražanja mnenja vsakega posameznika. Svoboda izražanja mnenja pomeni možnost razpravljanja in izražanja
lastnih kritičnih sodb, s tem pa tudi možnost samostojnega razmišljanja.
V predstavniški ureditvi obstaja tveganje tako imenovane »tiranije večine«, ki pomeni nevarnost množičnega izravnanja in
homogenizacije osebnih svoboščin. Oblast večine je nevarna, ker ne pušča prostora za razpravo in temelji na predstavi, da
je »modrost« izključno v večjih številih, čeprav dejansko ni rečeno, da so izbire večine pravične ali da so izbire manjšine
napačne. Zato grozi velika nevarnost, da bo manjšina na koncu tiho sprejela voljo večine. Tukaj je zanimivo, če se
spomnimo eksperimenta Solomona Ascha. Asch je leta 1956 pokazal, da v skupinah izbire večine, čeprav so očitno
napačne, vplivajo na posameznikovo sposobnost presoje in jo spreminjajo – celo ko gre za njegovo lastno vidno
zaznavanje.
V predstavniški demokraciji je torej prisotna nevarnost, da se državljanom odvzame možnost dejavnega sodelovanja v
političnem življenju, saj jim je z mehanizmom delegiranja odvzeta kakršna koli odgovornost, zato izgubijo zanimanje za
stvari, ki jih zadevajo, in za razpravljanje, izmenjavo mnenj in kritično razmišljanje. Kako se lahko izognemo tej nevarnosti?
Kaj mislijo vaši učenci?
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