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HEJ PUBLIK!

Nationalstaten är en sentida uppfinning. Innan den 
franska revolutionen 1789 fanns ingen nationell 
gemenskap på samma sätt som i dag. Människor var 
undersåtar till monarken och inte medborgare i en 
nationalstat. Tanken på medborgaren, en person 
med rättigheter och skyldigheter knutna till staten, 
var naturligtvis revolutionerande. Det förändrade den 
politiska kartan över hela världen på några få 
decennier. Den kanske viktigaste rättigheten som 
följde med medborgarskapet var rätten att rösta i 
allmänna val, rätten att välja sina representanter.

Men i samma stund som man förvandlade folket till 
medborgare skapade man även en grupp som stod 
utanför: de andra, de som inte fick ingå i den nya 
gemenskapen. Andra nationaliteter boende inom 
nationalstatens gränser hade inte samma rättigheter, 
och länge fanns det begränsningar för bl.a. kvinnor 
och nationella minoriteter. De var inte fullvärdiga 
medborgare – och det ansågs vara fullt försvarbart.

Personer under 18 år innehar en särställning som 
medborgare, då som nu. De är barn och behöver, 
anser vi, speciellt skydd. De är utsatta och det gör 
dem oförmögna att rösta fritt, såsom en vuxen. De 
klarar inte av det ansvar som en fullvärdig 
medborgare måste axla. En fullt försvarbar tanke. 
Men jag vill med föreställningen Rösträtten utmana 
den tanken, både för mig själv och för vår publik. 
Vilket inflytande ska barn ha i nationalstaten Sverige?

Jens Peter Karlsson, regissör och textförfattare
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