DEMOKRATI OCH HISTORIA
Vi lär oss av tidningar, internet, TV och politiska uttalanden att omfatta våra västliga
demokratiers förträfflighet. Demokrati tycks garantera rätt information, riktiga värderingar
och befogade militära ingripanden i andra länder som saknar västlig demokrati.
Politiskt toppstyrda länder betecknas som opålitliga och ofta som aggressiva, kanske
inblandade i något lokalt krig. Den allmänna bilden inger oro och olust. Våra regeringar har
länge sökt samarbete och skydd hos Europas och Amerikas stormakter, vilket också
inbegriper handel och företagsetableringar. Vi hör ihop och har samma värderingar. De
värderingar andra stater hyser är otydliga men säkert är de sämre – odemokratiska. De senaste
femhundra åren har världen erövrats och dominerats av Europas kolonialmakter: Portugal,
Spanien, Holland, Belgien, England, Frankrike, Danmark och sent Tyskland och Italien.
Sverge lyckades inte behålla någon koloni men anslöt sig till de framgångsrika.
Inledningsvis bedrevs handel, men snart ledde den militärtekniska överlägsenheten till att
utbytet övergick till ensidiga diktat och plundring. Guld, silver, diamanter, ädelstenar, koppar,
tenn, bly och jordbruksvaror som kryddor, bomull, jute, jordnötter, te kaffe, kakao, exotiska
frukter m m frambringades av slavar som själva köptes och såldes. Detta pågick in på 1900talet. Sverige hörde till de sista slavhandlarna. I Europa hopade sig rikedomar. Teknisk och
politisk utveckling föregick en sen utveckling av demokrati.
I de koloniserade länderna uppstod nöd och ren svält. I Indien kulminerade svälten 1944 då
skördarna gick till Englands flotta och armé. USA, som ofta kallats den största demokratin,
genomförde ett folkmord på urinvånarna, indianerna, och de invandrade européerna fick fritt
spelrum.
Afrika delades upp med linjal under Berlinkonferensen 1884. Folken där delades och
sammanfördes utan hänsyn. Vid avkoloniseringen på 1900-talet skapades nya stater med de
koloniala gränserna. De nya regeringarna förmådde inte hålla ihop dessa stater. Revolutioner
följde och hårdhänta diktatorer tog makten. I Europa och USA klandrades dessa
envåldshärskare för bristen på demokrati. Och hundratals gånger ingrep kolonialmakterna och
USA militärt för att byta ut de s k regimerna och återta kontrollen – Libyen, Syrien, Irak…
De länder som utvecklat sin demokrati via plundring och utveckling på de koloniserade
folkens bekostnad klandrar dessa för kolonialismens följder. Allt detta är hos oss förtiget och
den västliga krigiska demokratin förhärligas i historieförfalskningens ljus. Vart är vi på väg?
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