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אמירתו המפורסמת של וינסטון צ'רצ'יל, ״דמוקרטיה היא צורת 
השלטון הגרועה ביותר, מלבד כל שיטות הממשל האחרות שנוסו 

מעת לעת״, נהפכה ברבות השנים לקלישאה, אולי משום שעם סיום 
המאה ה־20 נראה היה שהדמוקרטיה הליברלית אכן הבטיחה את 

ניצחונה. אולם בפתחה של המאה ה־21 מתברר שאחיזתו של הרעיון 
הדמוקרטי בישראל ובמדינות אחרות ברחבי העולם הולכת ונחלשת. 

דמוקרטיה עכשיו – סוגיות ואתגרים במאה ה־21, בעריכת מאיה 
גייר וד״ר דנה בלאנדר, נולד על רקע המציאות הזאת. הספר 

מבוסס על סדרת שיחות שקיימה פרופ' ליעד מודריק עם חוקרי 
המכון הישראלי לדמוקרטיה במסגרת האוניברסיטה המשודרת 

של גלי צה״ל. הסדרה, ובעקבותיה ספר זה, מבקשים להציג דיוקן 
עכשווי של הדמוקרטיה ולבחון את עקרונותיה ואת המכשולים 

הניצבים לפניה בימים אלו באמצעות מגוון שאלות מפתח, ובהן: 
מהם רעיונות היסוד של הדמוקרטיה וההצדקות לה? כיצד אפשר 

להתגונן מפני האיום הפופוליסטי, ואיך יכולות דמוקרטיות להישמר 
מהסכנות הטמונות במהפכה הדיגיטלית? מהן ההשלכות של 

התחזקות הממד הפרסונלי בפוליטיקה, ואיך יכולה דמוקרטיה 
להתקיים בחברה רב־תרבותית? והאם אפשר לחנך לדמוקרטיה?

כיאה לספר העוסק בדמוקרטיה, המאמרים בו אינם מציעים תשובות 
מוחלטות, אלא פורשים בפני הקוראים מפת דרכים לאתגרי השעה 

שהדמוקרטיה בכלל והדמוקרטיה הישראלית בפרט מתמודדות איתם.
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