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Forandringer
i parlamentarismen

PARLAMENTARISK DEMOKRATI SOM BORGERSKAPETS KAMPPAROLE
Opprinnelig var kravet om parlamentarisk demokrati en av
borgerskapets kampparoler. Allerede under eneveldet hadde
enkelte opplyste monarker innrømmet borgerne en viss statlig
frihet, men under utviklingen av konkurransekapitalismen så
borgerskapet seg ikke lenger fornøyd med dette. De ville
ikke bare beskyttes av staten, de ville også ha statsmakten
for bedre å kunne virkeliggjøre sine økonomiske interesser.
Derfor forlangte de maktdeling og parlamentarisk regjering.
Mer eller mindre gjennomførte de disse kravene i de vest
europeiske landene. Etter den mislykte 1848-revolusjonen i
Tyskland, reduserte riktignok borgerskapet der sine politis
ke krav til det beskjedne mål å virkeliggjøre rettsstaten.
Innholdet av de tre begrepene: maktfordeling, parlamentarisk
regjering og rettsstat blir først klart når de blir satt i
sammenheng med de økonomiske og politiske forandringene fra
konkurranse-kapitalisme til den organiserte kapitalisme der
de enkelte bedriftsherrer ikke lenger konkurrerer åpent med
hverandre, men der store kapitalorganisasjoner forsøker å
erobre markedet idet de begrenser kappløpet mellom seg med
kartellavtaler,eller de driver i all stillhet kappløpet vid
ere gjennom kampen etter finansiell støtte eller annen stat
lig hjelp.
Borgerskapets politiske tenkere erkjente at det gjaldt å lage
en forfatning der den frie ervervsvirksomhet ble sikret. Å
skape harmoni mellom makt (regjering) og rett (frihet) ble
det viktigste problemet for den borgerlige teori slik dette
fremfor alt fikk sitt uttrykk i Lockes og Montesquieus lære
om maktfordelingsprinsippet. Den sosiale betydningen til
disse ideene er her av større interesse enn deres rettsfilo
sofiske spissfindigheter. Viktigere enn skillet mellom den
lovgivende, utøvende og dømmende myndighet og fordelingen av
disse funksjonene på forskjellige statsorgan var nemlig
kjensgjeringen at makten ikke bare ble delt organisatorisk,
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men også sosialt.
I konstitusjonalismens barndom var lovgivningsmyndigheten
delt mellom konge, adel og borgerskap. Den utøvende myndig
het var i hendene på kongen i den grad han ikke delegerte
den til adelen. Den dømmende myndighet tilhørte i hovedsak
en borgerskapet. Fra deres rekker kom som regel dommerne.
Den egentlige meningen med maktfordelingsprinsippet var alt
så å skape en politisk likevekt mellom de sosiale kreftene
som noenlunde tilsvarte den økonomiske likevekten de liberal-økonomiske teoriene ventet at frikonkurransens usynlige
hånd skulle frembringe.l Jo sterkere borgerskapet ble, des
to mer omfattende ble dets politiske krav. Det ville ikke
lenger overlate regjeringsmakten til kongen alene og for
langte innføringen av et parlamentarisk regjeringssystem med
regjeringens ansvar overfor parlamentet som viktigste kjen
nemerke. Adelens motstand mot liberale reformer ble mindre.
I den grad det lyktes den å tilpasse seg de økonomiske for
andringene, forsøkte adelen å nytte de nye politiske insti
tusjonene til å forfølge egne interesser. Der adelen var
for svak til dette, anstrengte den seg for å skaffe seg re
servater innen militærvesenet og enkelte grener av departementsbyråkratiene - fremfor alt utenriksministeriet. Vi kan
med sikkerhet si atidet minste i de vesteuropeiske landene
ble det parlamentariske regjeringssystemet tvunget fram av
borgerskapets politisk bevisste krefter.2
Formelt sett forblir maktfordelingen opprettholdt under par
lamentarismen. Regjeringen beholder den utøvende myndighet
og parlamentet den lovgivende; og begge kontrollerer hver
andre gjensidig. Dessuten har man den "uavhengige" domsmakt
en. Men maktfordelingen har tapt sitt sosiale motstykke. I
det velfungerende parlamentariske systemet er parlamentet
og regjeringen de politiske utvalgene til borgerskapet som
har integrert adelen (i den grad denne er økonomisk leve
dyktig) , og tatt makten fra kongen. Betegnende nok fungerte
denne regjeringsformen bare så lenge arbeiderne ikke hadde
stemmerett. Dengang var det sosiale grunnlaget til den fung
erende parlamentarismen mindretallet av formuende og dannede
borgere, og deres sosiale interesse hadde langt på vei homo
gen karakter. Nettopp et minstemål av sosial homogenitet er
en forutsetning for at de viktigste politiske spørsmål kan
bli diskutert og løst innen parlamentarismen. Her begynner
da også den sosialistiske kritikken. For Karl Marx og Frie
drich Engels var det moderne statsapparatet "bare et utvalg
som forvalter bursjoaklassens felles forretninger".3 Ikke
bare de to grunnleggerne av den vitenskapelige sosialismen,
men også Ferdinand Lasalle erkjente klart parlamentets klas
sekarakter. Riktiknok var han en lidenskapelig forkjemper
for alminnelig og lik valgrett, men hans mål var snarere et
plebisitært demokrati (for ikke å si et plebisitært dikta
tur) , enn et parlamentarisk demokrati. Han var åpenbart meg
et skeptisk når det gjaldt muligheten for å gjennomføre et
folkeparlament. Hvordan kunne han ellers ha spurt: "Holder
man virkelig et kammer av folkevalgte for å være en slags
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samling av magikere, som kan forene det motstridende, som
kan gjøre det umulige mulig? Holder man virkelig ordet "folkeparlament" for å være en trylleformel som man vilkårlig
kan gjøre svart til kvitt med?"4 Den glemte arbeiderfilosofen Joseph Dietzgen som var svært realistisk når det gjaldt
maktspørsmål, mente at en arbeiderkongress måtte kjeppjage
de borgerlige parlamentarikere og besette plassene deres
hvis framtidens problem skulle bli løst i samsvar jned ar
beiderklassens interesser.5
I Tyskland fikk imidlertid ikke parlamentarismen utvikle
seg. Etter den tapte revolusjonen i 1848/49 ble det tyske
borgerskapet motløst. Som økonomisk oppstigende, men poli
tisk stagnerende klasse nøyet det tyske bursjoasiet seg
med opprettelsen av rettsstaten. "Det er tilfreds med juri
disk beskyttelse av sine økonomiske frihetsretter og har
resignert når det gjelder den politiske makten i staten."6
Besittelsesborgerne i "den forsinkede nasjonen" (Helmuth
Plessner) kunne gi avkall på umiddelbar politisk makt, men
de kunne ikke gi avkall på å gjøre statsinngrepene kalkulerbare. Derfor la de stor vekt på at staten skulle kunne gjøre
inngrep i deres frihet og eiendom bare på grunnlag av almenne rasjonelle regler, alminnelige lover. Bruken av disse lov
ene måtte dessuten være kontrollerbar og unndratt forvalt
ningens vilkårligheter. Heller ikke i 1919 og i 1949 kom det
til en innføring av det klassiske parlamentariske systemet.
Artikkel 48 i Weimar-forfatningen ga rikspresidenten rett
til å utstede nødsforordninger, noe som til enhver tid gjor
de det mulig for ham å opprette et slags plebisitært dikta
tur. Bonn-grunnloven konstituerte på sin side et "demoautoritært" system der "regjeringen riktignok inntar sin plass
på demokratisk måte..., men deretter utøver den politiske
ledelsen autoritært og nesten uten noen begrensning av par
lamentet eller velgerne."7

PARLAMENTARISMEN I VEN ORGANISERTE KAPITALISMENS TJENESTE
Arbeiderklassens voksende styrke truet den økonomiske og po
litiske stillingen til bedriftsherrene i de kapitalistiske
statene. I stadig flere land kjempet arbeiderpartiene igjen
nom alminnelig valgrett. Hvordan kunne den politiske leder
gruppen til borgerskapet likevel forsvare sin posisjon mot
angrepene fra arbeiderbevegelsen, ja, endatil utbygge den?
Ved slutten av det 19.århundre søkte man i England, Frank
rike og USA utvegen i det imperialistiske demokratiet. Her
ble statsmakten satt inn i ekspansjonspolitikken til kapitalistklassen. På denne måten lyktes det kapitalistene å ut
vide egne ervervsområder, erobre store avsetningsmarkeder og
høyne profitten så meget at de også kunne tilfredsstille re
lativt bra de matrielle behovene til arbeiderne. Også i
Tyskland fantes det talsmenn for det imperialistiske demo
krati. Gustav Schindler fremsatte tesen: "Uten makt ingen
store stater, og: ingen økonomisk, handelspolitisk og kolo
nial utvikling... det legitime maktkravet er innen handels
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politikken tillatt, ja, nødvendig, sunt og oppdragende for
nasjonen og dens rettmessige målsetting.Ernst Francke,
Friedrich Naumann, Max Weber og andre talsmenn for det im
perialistiske demokratiet sluttet seg til denne tesen idet
de før 1. verdenskrig reklamerte for samarbeid mellom stats
makt, arbeidsherrer og arbeidere. Men denne konsepsjonen
strandet på det halvt eneveldige Hohenzollermonarkiet som
dessuten kom for sent med i kappløpet om erobringen av ikkekapitalistiske områder.
I mellomtiden hadde de etablerte imperialistiske demokrati
ene nådd grensene for sine ekspansjonsmuligheter. I alle
koloniene våknet nasjonale frigjøringsbevegelser med mål å
kaste av seg det fremmede utbyttingsåket. Oktoberrevolusjon
en og dens konsekvenser virket som katalysator for disse
frigjøringsbevegelsene, men rev ikke i tilstrekkelig grad
med seg arbeiderklassen i de kapitalistiske statene. Andre
stabilisatorer i kapitalismen kompenserte nå for den minsk
ende muligheten i politikken til de imperialistiske demo
kratiene for å skape en interesseutjevning mellom kapitalistklassen og arbeiderklassen.
Først og fremst hadde de vest- og mellomeuropeiske arbeider
partiene vent seg til å nøye seg med realiseringen av det
formelle demokratiet. Nettopp fordi de måtte kjempe så hardt
for alminnelig og lik valgrett, var de tilbøyelige til å
overvurdere dens betydning for arbeiderklassen. Først og
fremst var eksempelet til det tyske sosialdemokratiet som
hadde det ubestritte lederskapet i den 2.internasjonale,
skjebnesvangert. Man henga seg til håpet om å nå sosialismen
ved hjelp av stemmeseddelen. Lorenz von Stein hadde alt på
pekt at den alminnelige stemmerett ikke er noe egnet middel
til å bringe et "sosialt parti" til makten eller holde det
ved makten; for proletariatet, skrev han, er dette"mulig
bare ved den ytre, rent materielle vold."9
Sålenge arbeiderklassen slår seg til ro med det formelle de
mokrati, kan den ikke true kapitalismen. Ifølge Joseph A.
Schumpeter - en fortolker av det formelle demokratibegrep består rollen til folket nettopp i "å frambringe en regjer
ing eller et mellomliggende organ som så på sin side fram
bringer et nasjonalt eksekutiv eller en regjering"; følge
lig er "den demokratiske metode.,, den ordning av de poli
tiske beslutningsorganene der den enkelte oppnår beslut
ningsmyndighet gjennom en konkurransekamp om folkets stem
mer. "1° Her blir det sett helt bort fra en nærmere innholds
bestemmelse av dette demokratibegrepet. En annen tilhenger
av denne fortolkning av demokratiet, Hans Kelsen, uttrykker
dette meget tydelig. Demokratiet er først og fremst "et rent
formelt organisasjonsprinsipp som i og for seg ikke kan kreve
å ha en almenngyldig og ubetinget verdi for ethvert organi
sasjonsformål. " Han fortsetter helt logisk: man kan derfor
ikke "bruke som en alvorlig innvending mot den borgerlige
staten at den ikke er et virkelig demokrati fordi den helt
utelukker arbeiderne fra ledelsen av produksjonsprosessen. "H
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Hvilke politiske konsekvenser denne forståelsen av demokratiebegrepet fører til, avdekkes i en samtale i 1919 mellom
sosiologen Max Weber og general Ludendorff. Ludendorff
spurte Weber hva han forsto med demokrati. Max Weber svarte:
"I demokratiet velger folket sin fører som har dets tillit.
Så sier den valgte: Nå hold kjeft og adlydl Folk og parti
tillates ikke lenger å ha innflytelse." Til dette svarte
Ludendorff: "Et slikt demokrati kan jeg like."12
I dag forsøker man å rettferdiggjøre det formelle demokrati
ved hjelp av den pluralistiske samfunnslære. Ifølge denne
lære dannes statsviljen som en resultant av interessene til
alle enkeltpersonene henholdsvis alle sosiale grupper som
danner et likevektssystem.
Samsvarer denne tesen med den samfunnspolitiske virkelighet?
Visst dannes statsmakten i det parlamentariske system som
en resultant av interessene til hver enkelt. Imidlertid er
det et annet spørsmål om den enkelte har like muligheter til
å sette igjennom sine egne interesser. Forutsetningen for
dette måtte være at samfunnsordenen i den sosiale virkelig
het stemmer overens med statens rettsnormer. Men dette er
ikke tilfelle i dagens klassesamfunn i den grad disse har
en demokratisk forfatning. Til en viss grad gir riktignok
den borgerlig-demokratiske forfatningen lønnsarbeiderne en
"politisk" makt, men nærmest ingen "samfunnsmessig" makt.
Derimot har innehaverne av de økonomiske kommandoposisjonene
samfunnsmessig makt, men forfatningen i seg selv garanterer
ikke opprettholdelsen av makten deres. Det er framfor alt
denne interessemotsetningen som lammer det parlamentariske
regjeringssystemet. Den fører i siste instans til at de po
litisk bevisste kreftene til arbeiderklassen tenderer mot å
utvide demokratiet fra staten til næringslivet. Derimot tar
politikken til den dirigerende klassen sikte på å utvide
disposisjonsmakten over produksjonsmidlene til også å gjelde
statsapparatet.
Den pluralistiske samfunnslæren underslår at i Vest-Tyskland
og andre store industristater er mer enn 3/4 av statsborger
ne utelukket fra enhver disposisjonsrett over produksjons
midlene. Uten tvil har disse langt mindre muligheter for å
konkurrere om politisk makt enn det lille mindretallet som
i monopolenes og oligopolenes tidsalder sitter med de øko
nomiske kommandoposisjonene. Dessuten må man ikke glemme en
omstendighet som Friedrich Lenz og Gottfried Eisermann har
gjort oppmerksom på:
Den sosiale bevissthet og vår offentlige mening "nærmer seg
i mangt en konformisme som blir betinget av disposisjons
makten over alle massemedia." Både den sosiale bevissthet og
den offentlige mening blir i "vår tids senborgerlige samfunn"
dannet i første rekke av "anonyme sosial krefter."pet er
innlysende at "det lille mindretallet" som innehar "de øko
nomiske kommandoposisjonene", har bedre muligheter enn det
flertallet som arbeiderklassen tilhører, "å strebe etter di
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rekte eller indirekte kontroll over informasjonsmedia og
bærerne av den offentlige meningsdannelsen."14 Den indirekte
kontrollen er ikke ubetinget mindre effektiv enn den direkte.
Derav følger en videre forringelse av de politiske innflytelsesmulighetene for den arbeidende klassen som på grunn av en
ensrettet bevissthet har vanskelig for overhodet å erkjenne
sine virkelige interesser. Men ikke bare disposisjonsretten
over kommunikasjonsmedia virker som herredømmemiddel - det
gjør også det sosialpsykologisk virksomme forbildet som ut
går fra den sosiale prestige til den herskende klassen. Om
dette skriver Gottfried Eisermann: "Bortsett fra at over
ensstemmelse med den herskende oppfatning og anskuelse ivare
tar tilfredsstillelsen av å kunne identifisere seg med over
klassen, avleder den dessuten effektivt utviklingen av et
verdensbilde som samsvarer med egne interesser, og en viljesdannelse som er tjenlig for disse interessene."15
Selv om man ser bort fra dette, kan ikke den påståtte like
vekten mellom sosiale grupper oppstå fordi ingen sterk konsumentorganisasjon kan stilles opp mot produsentorganisa
sjonen. Som Kirchheimer sier: "Konsumentorganisasjonene blir
heller sammenslutninger av sekundær sosial betydning selv om
de synes å være forutbestemte til å omfatte i det vesentlige
identiske interesser innenfor et vidt felt (område, spekter).
I virkeligheten er en organisasjon for konsumentenes sam
funnsmessige suverenitet helt ut urealistisk innenfor det
eksisterende samfunnet. En slik organisasjons manglende evne
til å nå utover en viss innflytelse når det gjelder konsumentbeskyttelse skyldes at statusen til et samfunnsmedlem
blir bestemt av dets stilling i produksjonsprosessen. En
seier for konsumentene kan føre til noen prissenkninge ,
forbedre og standardisere en rekke konsumvarer - den kan
innenfor visse vel avgrensa områder bidra til å oppnå en
tilfredsstillende familieinntekt, men den kan ikke endre den
sosiale status til et individ eller en familie."16
Til nød kan nok fagforeningene virke som en motkraft. Men
deres gjennomslagskraft er mindre enn arbeidsgiverorganisa
sjonenes. For det første er deres organisasjonsgrad lav for
di det ikke har lykkes dem å nå et relativt fullstendig arbeidsmonopol som ikke arbeidsherrene effektivt kan demme opp
for. Dernest blir fagforeningene hindret av at ved alle der
es tiltak er noe offentlig eller blir offentliggjort, "noe
som står i motsetning til konferanse rommene s behagelige av
sondring og avtaleavslutningenes private karakter" som be
gunstiger kapitalistenes aksjoner. Men den avgjørende fak
tor som hindrer fagforeningenes sosiale kamp "er den fart
hvormed kampen om lønn og arbeidstid gjøres til et anliggen
de for statlig politikk."17 om ikke for annet, så i alle
fall av den grunn kan staten ikke opprettholde sin angive
lige nøytralitet i arbeidskonflikter fordi den idag er den
største arbeidsgiver.
Alle disse kjensgjerninger stabiliserer kapitalismen og
dens herskersystem. Utover dette har kapitalistene lært å
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øke samfunnets og statens demonstrative og destruktive for
bruk, slik at den kapitalistiske motsetning mellom produk
sjon og konsum - i det minste i perioder - blir dempet.
Adolf Konzlik betegnet treffende denne videreutviklingen av
den kapitalistiske produksjonsmåten som "sløserikapitalisme".18
Således kan den organiserte kapitalismen bruke det parlamen
tariske regjeringssysternet til å tjene sine økonomiske og
politiske interesser så lenge det ikke eksisterer en sterk
arbeiderbevegelse som gjennomskuer og angriper den rent formaldemokratiske karakteren til denne politiske organisasjons
formen. Men der denne forutsetningen ikke er sikret lenger,
som f.eks. i Wiemar-republikken, forkaster kapitalismen og
så det formelle demokrati og søker tilflukt i "fascismens
hestekur" (Otto Ruhle). At den organiserte kapitalismen i
det minste periodevis kunne ha framgang, er ikke minst å
takke de sosialdemokratene som ikke gjennomskuet den endr
ede karakteren til parlamentarismen, og som henga seg til
illusjonen om å komme fredelig oq legalt fra den organiser
te kapitalismen til sosialisme.^

PARLAMENTARISMENS FORFALL TIL VEMOAUTORITÆRT SYSTEM
Også der hvor den herskende klassen opprettholder parlamen
tarismen i formen, trenger det seg fram tendenser som for
andrer dens vesen fra grunnen av og uthuler rettsstaten og
maktdelingen. I den organiserte kapitalismens tidsalder blir
det umulig å løse vesentlige politiske problemer i parla
mentet, gjennom drøfting og flertallsvedtak som forplikter
alle. Men ikke bare det: lovbegrepet blir også omdannet og
får en ny funksjon som gjør at det mister sin rasjonelle ka
rakter. Franz Neumann har vist dette med Weimar-forfatningen som eksempel.20 Weimar-republikkens historie beviser at i
et samfunn hvor de økonomiske maktposisjonenes eiendom og
rådemakt er konsentrert på noen få hender, der vil det libe
rale prinsippet om likhet for loven og samme lov for alle
kunne misbrukes. For de økonomiske konkurrentene er ikke
like sterke,og maktmonopoler ville egentlig bare kunne regu
leres ved egne lover for hvert enkelt av dem. I tillegg kom
mer at retten i rasjonell forstand mer og mer blir fortrengt
av slike greier som "sann og tro", "gode seder", "økonomien
som helhet", "det almenne vel", osv. Slik beholdt de uavsettelige dommerne makten til å erklære forfatningsstridige
lover som kom i motsetning til dommernes reaksjonære opp
fatning av forfatningen. De kunne hindre den utøvende makt
ens virksomhet når det gjaldt innblanding i det frie initia
tiv og eiendomsretten. Sammen med byråkratiet, som parla
mentet ikke lenger kunne kontrollere effektivt, vant doms
makten overvekt i forhold til Riksdagen, der påvirkningen
fra arbeiderbevegelsen gjorde seg gjeldende. På denne måten
sto forfatningsformen i motsetning til forfatningsvirkeligheten. Det viste seg at demokratiet på privateiendommens
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grunnlag i denne tiden var avhengig av en jevnvekt mellom
klassekreftene, og den varte bare så lenge næringslivets
menn var i stand til å gjøre økonomiske og sosialpolitiske
innrømmelser overfor arbeiderne. Da krisa kom og de ikke
kunne klare dette lenger, ble demokratiet avløst av dikta
tur.
Etter 1945 tok de demokratiske organisasjonene erfaringene
fra Weimar-republikkens tid lite i betraktning. Like liten
lærdom tok de av den teoretiske bearbeidelsen av disse er
faringene, utført av vitenskapsmenn som Hermann Heller,
Otto Kirchheimer, Franz Neumann, Arthur Rosenberg og andre.
I psykoanalysen er gjentakstvangen et velkjent fenomen. Når
pasienter har opplevd en alvorlig konflikt som trauma, gjen
tar de i drømmer de opplevelsene som har skremt dem. Men de
ligger under for gjentakstvangen ikke bare i drømmene sine,
men i livet også. Gang på gang oppsøker de og steller til
de situasjonene hvor det har gått ille med dem. Men de strev
er aldri etter nye måter å løse konflikten på. Med slående
stivnakkethet gjentar de her også nøyaktig den metoden som
en gang førte dem til skipbrudd. "Han løper rundt for å få
ørefiker", sier et tysk ordtak om den slags oppførsel. Når
man betrakter demokratiets historie i Tyskland ligger den
antagelsen nær at ikke bare individer men kollektiver også
kan ligge under for denne gjentakstvangen. I hvert fall er
Bonn-grunnloven igjen en "forfatning uten noen avgjørelse",
den gir på nytt arbeidsfolket politiske rettigheter uten sam
funnsmessig garanti, og kapitalistklassen samfunnsmessig
makt uten politisk garanti. Igjen lå og ligger mange sosia
lister under for den illusjonen at formelt demokrati alt er
reelt demokrati og at den parlamentariske veien kan føre til
det sosialistiske målet. På nytt står vi overfor problemet
at "enten må demokratiet presse mot kapitalismen til dens
siste fase er slutt, eller så vil kapitalismen fortrenge
demokratiet inntil denne unge, sårbare og eksperimentelle
styreformen blir slått til marken."21
Dessverre mangler mange demokrater den bevisstheten om pro
blemet som må til for å erkjenne klart demokratiets krise og
den demokratiske bevegelsens oppgaver i Forbundsrepublikken.
I mellomtiden er hindringene for et konkret demokrati blitt
flere, selv om kapitalistklassens organisasjoner ikke lenger
tør å gå åpent inn for fascismen, slik de gjorde i årene et
ter 1929 .
Her må man først og fremst være klar over hvordan parlamen
tarismen blir omdannet til å få en ny funksjon. Leibholz
mener at det liberale parlamentariske demokratiet vil komme
til å vike plass for demokrati gjennom partiene. Man må
spørre om partiene i dag virkelig har bevart denne sterke
stillingen. Så lenge partiene var parlamentariske represen
tanter for klassekreftene, var de sikkert nok ennå bærerne
av den politiske viljedannelsen. I dag blir partienes be
tydning stadig mer trengt i bakgrunnen av de store organisa
sjonene som har utviklet egne politiske programmer, mer kon
krete og omfattende enn partiprogrammene. Store organisa
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sjoner slik som Det Forbundstyske Industriforbundet, For
bunds sammenslutningen av de tyske arbeidsgiverforeninger,
eller Den Forbundstyske Landsorganisasjonen, kan bare sam
menfatte de ulike partsinteressene blant sine medlemmer ved
å utvikle omfattende program både når det gjelder innenriks
politikken og med hensyn til ordningen av menneskenes liv
i det hele tatt.23 Dermed oppstår det vansker i forholdet
mellom de større organisasjonene og partiene. Desto mer de
store organisasjonene utvikler egne programmer og vender seg
direkte til "regjeringen" og "departementalbyråkratiet",
desto mindre blir partienes politiske betydning. Nå er par
tiene i mindre grad politiske talsmenn for folkeviljen enn
organisasjonene er. Carl Schmitt kalte parlamentet det sted
der folk med oppdrag og ordrer fra partiene møttes for å la
registrere de avgjørelsene som alt var fattet. I dag er par
lamentet den koblingstavlen som organisasjonene bruker for
å koble seg til ledelsen for den statlige makten. Videre
gjør parlamentet det mulig for partiene å sette en faktisk
maktens enhet i stedet for den maktdeling som forfatningen
fastlegger. Dette foregår ved at politisk ledende stilling
er i regjeringen, administrasjonen og rettsvesenet blir for
delt ut fra partipolitiske hensyn.24
Slik har partiene sluttet å være talerør for "det myndige
folk", hvem man nå måtte regne inn under dette begrepet. "Å
identifisere viljen til den partigruppen som i øyeblikket
har flertall i regjering og parlament med folkeviljen, via
folkeavstemnings-demokratiet, er i virkeligheten ren og
skjær innbildning. Denne viljes-enheten er i det vesentlige
avhengig av hvem som rår over tvangs- og oppdragelsesmidlene
og kan utforme folkeviljen gjennom manipulasjon eller demon
strasjon. Partiene er redskaper til å fatte avgjørelser, men
avgjørelsene ligger ikke i hendene på folket - de ligger i
hendene på dem som behersker partiapparatet."25 Denne nye
rollen til partiene svekket ytterligere parlamentets stilling,
enda dette på forhånd knapt var i stand til å samordne og
sammenfatte den antagonistiske mangfoldighet av politiske
grupperinger i samfunnet til statlig enhet. "Flertallet kan
fatte forpliktende avgjørelser bare når det er et flertall
innen en helhet."25 Men denne helheten er blitt bøyd og
skrøpelig i løpet av de sosiale kampene. Når man ser bort
fra utenrikspolitiske nødssituasjoner, blir den ikke aner
kjent lenger.
Det ser ut til at partiene fremmer parlamentets tiltakende
avmakt også ved at de slutter å være "klassepartier", bundet
til bestemte interesser, og orienterer seg i retning av det
almenne vel - som ofte slett ikke kan defineres - og blir
"folkepartier". Gustav Radbruch kalte snakket om "det almen
ne vel" for "øvrighetsstatens livsløgn". Man må anta at
"klassepartier" er bedre i stand til å sammenfatte særinter
esser og meninger enn hva "folkepartier" er. Mangelen på
"klassepartier" skulle da være en av årsakene til at de store
organisasjonene i stadig større grad føler nødvendigheten av
selv å ivareta disse samordningsoppgavene, og utvikle egne
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samfunnspolitiske oppfatninger.
Vi behøver derfor ikke undre oss over at Forbundsdagens be
tydning synker. Forholdet kan best illustreres ved hjelp av
noen tall som Wolfgang Abendroth har skaffet fram. I den
tredje Forbundsdagen stammet bare 74 lover fra parlamentets
initiativ, mens forslagene til 348 lover kom fra regjeringen.
"Samtidig økte antall rettsforordninger fra 877 i løpet av
den første Forbundsdagens periode til 1093 i den tredje For
bundsdagen. Ut fra dette er det heller ikke overraskende
at en statistikk fra det Forbundstyske Industriforbundet
viser at dette i løpet av 1958/59 addresserte 82.8 % av sine
søknader og henvendelser til departementene, derimot bare
8 % til Forbundsdagen og Forbundsrådet (resten til sentralbankrådet og statsbanene)."27
Forvaltning
og rettsvesen spiller i dag større folle i
forfatningsvirkeligheten enn hva Forbundsdagen gjør. Alt
grunnloven setter rettspleien foran lovgivningen og iverk
settelsen av lovene: Den tillater ingen annen måte å løse en
rettsstrid på enn gjennom en domstol, men likevel muliggjør
den både lovdannelse og forvaltning (de andre to funksjonene
i maktens tredeling, o.a.) gjennom domstoler. (To parter kan
frivillig skyte en sak inn under retten, selv om den ellers
ville ligge utenfor domstolens jurisdiksjon, videre er det
strafferettslig ansvar i forbindelse med forvaltningsmessige
regler til bedring og sikring av diverse forhold, og til
voldgiftsavgjørelser.) Her kan også vises til at det er høve
til å prøve forhold for domstolene ut fra forfatningen selv.
Avgjørelser av dette slag kan omfatte gyldigheten av lover
eller folkerettsregler innen statens område, og har delvis
lovs kraft. Forvaltningsakter av største viktighet og rek
kevidde finner sted gjennom domssigelser,slik rettsverket
selv utøver regjeringsmakt, i stedet for bare å prøve re
gjeringens akter med hensyn på lovmessighet.
På tilsvarende vis har forvaltningen fått overvekt i for
hold til Forbundsdagen. I sosialstaten kan forvaltningen ikke
lenger forstås som blott og bar fullbyrdelse av lovene.
"Den har måttet overta oppgaver som ikke lenger angår bare
enkeltpersoners retter, og i den borgerlige staten er det
utelukkende slike inngrep i frihet og eiendom som behøver å
være strengt bundet til lovsetninger. Der hvor forvaltningen
selv driver med til eksempel trafikktiltak, kraft- og annen
slags forsyning og sykehus, følger den til vanlig ikke lovbundne bestemmelser, men handler stort sett ut fra eget ini
tiativ. Forvaltningens "utformende avgjørelser" gir den et
vidt spillerom, hvor den selv blir opphavsmann, mellommann
og den som i siste ledd deler ut resultatet."2o Dette fører
blant annet til at avhengighetsforholdet mellom parlamentet
og forvaltningen rent ut er blitt snudd på hodet. Parlament
et kan ikke en gang konkurrere med byråkratiet som en for
samling sakkyndige lenger. Det må be byråkratiet om støtte.
Hvordan skal det da kunne oppfylle sin kontrollfunksjon i
forhold til byråkratiet og forvaltningen?
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Alt dette fører til at parlamentsvalgene har mistet sin opp
rinnelige betydning. Borgerne avgjør ikke lenger vesentlige
politiske spørsmål ved hjelp av stemmeseddelen. De bestemmer
bare hvem de vil motta politiske tjenesteytelser fra fram
til neste valg. Friheten deres er dermed innskrenket til den
frihet å velge mellom konsumvarer. Utfra det faktiske for
hold at partiene hvert fjerde år byr fram for velgerne at
de skal få sine konsument-ønsker oppfylt, og sin levestand
ard hevet, kan man også kalle dem service-partier.
Når nå partiene har sikret seg mot at dannelse av nye parti
er kan ha noe hell med seg (gjennom bestemmelsen om at det
kreves minst 5 % av stemmene ved et valg for å vinne noen
representasjon) trenger de heller ikke ta noe hensyn til
opposisjonen innen partiene lenger. Dette fremmer av-demokratiseringsprosessen innen partiene: på møtene deres går det
raskt nok å skarpt innskrenke enhver utfoldelse av partidemokratiet. På samme måte er den planlagte valgreformen
ikke bare rettet mot FDP, men også mot
mulige nye parti
dannelser. Den statlige partifinansieringen virker også anti
demokratisk, for med den trenger partiledelsen knapt å ta
hensyn til medlemmene i det hele tatt. Om de går inn i eller
ut av partiet betyr ingen risiko for den ledelsen som til en
hver tid har makten; for støndadsbeløpet fra staten er jo av
hengig av antall stemmer partiet henter og ikke av hvor man
ge medlemmer det har.
I tillegg gjør partifinansieringen det mulig å velte kost
nadene med å drive partiene fra næringslivet og dets organi
sasjoner over på skattebetalerne. I de siste årene hadde
næringslivet alt skåret betraktelig ned på sine utbetalinger
til partiene. De var blitt klar over at senteret for poli
tiske avgjørelser ikke lenger er forankret i parlamentet,
men i det utøvende maktorganet. Men det er billigere å virke
inn på dette enn på parlamentet og dets partier. Rett nok
vil man ikke gi helt avkall på innflytelse der. For partiene
er fortsatt uunnværlige som propagandaagenturer for de styr
ende kretser i økonomi, samfunn og stat.
Men hva kommer det av at massene til nå har godtatt det par
lamentariske demokratiets forfall til "autoritært fullmaktsdemokrati", til demoautoritært system? Dette kan ikke for
klares bare med at de er blitt ført bakt lyset av de som rår
over kommunikasjonsmidlene og behersker kartellene og kon
sernene innen økonomien. For i det lange løp lykkes det bare
å manipulere folk som er disponert for å bli manipulert, når
manipulasjonen samsvarer med visee behov hos massene. Dette
er uten tvil tilfelle i Tyskland for tiden.
Forsøket i 1919 på å bruke revolusjonære midler for å opp
rette i det minste et borgerlig demokrati, mislyktes. Det
samme gjaldt fascismens imperialistiske kraftprestasjon. Et
ter nederlaget i 1945 ble alle dsmokratiske forsøk på løsning
er hindret eller i det minste frarådd. Sosialisering av stor
industrien ble hindret av de vestlige allierte, og likedan
den planlagte jordreformen. I førstningen ledet SPD kampanjen
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mot gjenopprustning, men lot den så i stikken. På samme måte
gikk det med kampanjen mot atomvæpning og når det gjaldt
unntakslovene. Man kunne nesten tro at disse tingene ble
gjort med hensikt, men man vil sikkert gjøre dette gamle,
trege og egentlig konservative partiet urett ved en slik an
tagelse. (Det har nå også måttet ta imot mange kjeppslag
med feil adresse.) I politikken kommer det heller slett ikke
an på hva for hensikt man har, men hva det man gjør, fører
til. I hvert fall ble og blir den tyske befolkning snarere
forført i retning resignasjon enn til demokratisk aksjon for
å fremme objektive interesser, og til nå har den likt ganske
godt å bli forført. Gjennom forlokkende konsumtilbud er jo
folks oppmerksomhet blitt systematisk avledet fra de egent
lige politiske problemene i nåtiden: Folkemord, atomrustning, frigjøringskamper i den tredje verden, overflod av
undertrykkelse overalt, alvorlig mangel på utdannelse osv.
Hva vil skje når folket forstår i hvilken grad disse pro
blemene truer velstand og sikkerhet i vårt eget land? Hva
skjer når en dag massenes økonomiske interesser ikke lenger
kan tilfredsstilles i stor nok grad? Vi vet ikke om de da
på nytt vil forfalle til det fascistiske eller noe lignende
barbari, eller om de endelig vil ta skjebnen i sine egne
hender og kjempe igjennom en anstendig menneskeverdig til
værelse for alle.
Oversatt av Olav Fagerlid og
Bernt Michael Førre
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