OTTO ROHLE:

Parlament og partier

I sin karakter, sitt innhold og sitt resultat retter lovgivinga seg alltid etter interessene til vedkommende tidsepokes
næringsliv, og da rettnok etter den herskende klassens tonegivende næringsinteresser. I den borgerlige epoken er denne
klassen borgerskapet. Følgelig fikk parlamentet i oppgave å
revidere gamle lover etter borgerskapets behov, eller å set
te dem ut av kraft for å yte tidens oppgaver rettferdighet
gjennom nye lover. Også i den føydale epokes siste fase var
det allerede et slags parlament: stenderforsamlinga... Vir
kelige parlamenter i full lovgivende kraft, utgått fra off
entlige valg, var overalt først den borgerlige revolusjons
tilkjempede resultat.
I sin statspolitiske ideologi hevdet den borgerlige klassen,
som vi vet, liberalismens prinsipp. I sin statspolitiske or
ganisasjon hevdet den demokratiets prinsipp. Denne klassen
var altså for frihet og likhet, men bare for den friheten
den selv strevet etter, nemlig frihet for så vidt den tok
hensyn til behovene i dens profittvirksomhet, og bare for
den likheten som lot seg uttrykke gjennom paragrafer på pap
iret, uten å være stadfestet og realisert gjennom likhet i
de sosiale forhold. Å respektere og å stadfeste friheten og
likheten overfor proletariatet, falt den ikke inn i drømme.
Overfor proletariatet lot den enda mindre brorskapets grunn
setning gjelde.
Dermed er det borgerlige samfunn på ingen måte en enhetlig
klasse. Det inneholder snarere en mengde sjikt, grupper og
yrkeskategorier og ifølge dette, en mengde forskjellige øko
nomiske interesser. Storhandleren har andre interesser enn
småhandleren, huseieren andre enn leieren, kjøpmannen andre
enn bonden, kjøperen andre enn selgeren. Men i lovgivinga
vil og skal det bli tatt hensyn til alle de forskjellige
gruppene og kategoriene. Jo større tallet på representanter
for deres interesser i parlamentet er, desto større utsikt
har de til å bli tatt hensyn til. Derfor søkte hvert sjikt
eller hver gruppe å samle flest mulig velgerstemmer til sine
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kandidater ved parlamentsvalg. De slo seg sammen til valgforeninger for å gi sin agitasjon vekt og varighet. Parti
ene utgikk fra disse med fastere organisasjoner og målbe
visste programmer.
Hva disse partiene enn kalte seg, hvor høye og hellige god
er de enn kjempet for, hvilke programmer de enn satte opp,
hvilke skjønne fraser og slagord de enn benyttet: alltid
gjalt deres kamp - idet den strevet etter politisk innflyt
else - helt bestemte økonomiske interesser. Det konserva
tive parti, som søkte å bevare (dvs. konservere) den gamle
hevdvundne statsform, maktfordeling og ideologi, dannet så
ledes den føydale storgodseierklasses samlepunkt. De storindustrielle, som var interessert i nasjonalstaten, de som
hyllet den kapitalistiske æras liberalisme, dannet nasjonalliberalernes parti. Småborgerne, for hvem meningsfrihet og
rettslikhet syntes å være tilstrebelses- og tankeverdige
vinninger, fant hverandre i de demokratiske og frisinnede
partiene.
Arbeiderne hadde foreløpig ikke noe eget parti, for de had
de ennå ikke forstått at de utgjorde en egen klasse med
egne interesser og egne politiske mål. Følgelig lot de seg
fange inn av de liberale demokrater, ja til og med av de
konservative, og dannet trofast stemmekveget til de borger
lige partiene. Men i den grad arbeidernes klassebevissthet
ble vekket og styrket, gikk de over til å danne egne partier
og å sende egne talsmenn til parlamentet. Disses oppdrag var
å sikre arbeiderklassen flest mulige og størst mulige for
deler ved den borgerlige stats opp- og utbygging. Ved siden
av den store revolusjonære målsetting i det sosialdemokrat
iske partis Erfurt-program, er bevegelsens mange praktiske
fordringer satt fram. Denne bevegelsen levde livet ut i
parlamentet og den var innstilt på den daværende tidsepoke.
Disse kravene hadde ingen ting å gjøre med sosialisme. Deri
mot stammet de for det meste fra borgerlige programmer? de
var bare ikke blitt gjennomført av borgerlige partier, ja de
var ikke engang alvorlig ønsket. Det kan ikke skjules at
sosialdemokratiets representanter i parlamentet har ønsket
å yte et flittig og redelig arbeid. Men deres virksomhet,
som deres resultater, forble begrenset. For parlamentet er
et redskap for borgerlig politikk, bundet til den borgerlige
metoden å drive politikk på, og det er også borgerlig i sin
virkning. Parlamentarismens endelige og egentlige vinst til
faller borgerskapet.
Den borgerlige, dvs. den parlamentariske metoden, å drive
politikk på, henger nært sammen med den borgerlige metoden
å drive økonomi på. Denne metoden er: handle og forhandle.
På samme måte som borgerskapet handler og forhandler varer
og vareverdier, på marked og i messe, i liv og i bank, på
børs og kontor, slik handler og forhandler det også i par
lamentet om de lovgivende sanksjoner og rettsmidler for de
ervervede penge- og tingverdier. Ethvert partis represen
tanter søker i parlamentet å vri mest mulig ut av lovgiv-
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inga for sine oppdragsgivere, sine interessegrupper, sitt
"firma". De står også i stadig føling med sine industrifor
bund, arbeidsgiverforeninger, karteller,standsorganisasjon
er eller fagforeninger for å motta direktiv, informasjon,
forholdsregler eller oppdrag fra dem. De delegerte er for
handlerne, og forretningen blir utført gjennom taler, pruting, sjakktrekk, forhandlinger, overlisting, avstemningsmanøvere, kompromisser. Det parlamentariske hovedarbeidet
blir heller ikke ytt i de store parlamentsforhandlingene
disse er bare et slags skuebrød - men i kommisjonene som
møter under utestengning av offentligheten og uten den kon
vensjonelle løgnens maske.
Om parlamentet hadde sin berettigelse for arbeiderklassen
i den førrevolusjonære tida, idet det utgjorde midlet for å
sikre klassen dens politiske og økonomiske fordeler, alt
etter styrkeforholdene som gjorde seg gjeldende, så var den
ne berettigelse null og ingen ting i det øyeblikk proletari
atet hevet seg opp som revolusjonær klasse og meldte sitt
krav på overtakelse av hele stats- og produksjonsmakta. Nå
fantes det ikke mer forhandling, ingen forrettshaver med
større eller mindre fordeler, ingen kompromisser - nå gjalt
det helheten. Proletariatets første revolusjonære ytelse
måtte følgelig bli å rydde vekk parlamentet. Men det kunne
ikke fullføre denne oppgava så lenge det sjøl var organisert
i representasjonspartier, altså var bundet i organisasjoner
som i grunnen er av borgerlig karakter og følgelig ute av
stand til å overvinne det borgerlige vesen, dvs. borgerlig
politikk, økonomi, statsordning og ideologi. Et parti (som
skal representere) trenger parlamentet og parlamentarismen,
liksom parlamentet trenger partiene. Det ene betinger det
andre, de støtter og opprettholder hverandre gjensidig. Opprettholdelsen av representasjonspartiet betyr opprettholdelsen av parlamentet og dermed opprettholdelsen av borgerlig
makt.
Etter den borgerlige statens og dens institusjoners forbilde
er også partiet organisert autoritært-sentralistisk. I det
går all bevegelse i form av kommando fra ledelsen av sentral
styret til den breie basisen av medlemmer; nederst er med
lemsmassene, over dem trinnene av ansatte på stedet, i om
rådet, i landet, i riket. Partisekretærene er underoffiser
ene, de deputerte er offiserene. De deler ut kommandoene,
gir ut parolene, driver politikk; de er de høye ærverdige.
Partiapparatet, i form av kontorer, aviser, kasser og man
dater, gir dem makt til å herske over massen av medlemmer,
en makt som ingen kan unndra seg. Sentralens funksjonærer er
så å si partiministre, de sender ut forordninger og forføy
ninger, tolker og forklarer beslutningene fra landsmøter og
konferanser, bestemmer anvendelsen av pengene, fordeler
stillinger og oppdrag etter personalpolitikkens mønster.
Rettnok skal landsmøtet være den høyeste instans, men dets
sammensetning, forhandlinger, fatninger av vedtak og tolk
ningen av vedtaka er tvert igjennom lagt i hendene på de
øverste partimakthaverne. Sentralismens typiske kadaverlydig-
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het, som her heter partidisiplin,sørger for underordningens
nødvendige resonans.
Et representasjonsparti med revolusjonær karakter i proletarisk forstand er en uting. Det kan bare ha revolusjonær
karakter i borgerlig forstand og da bare ved overgangen fra
føydalisme til kapitalisme - altså i borgerskapets interes
se. I omveltinga fra kapitalisme til sosialisme må det
svikte, dette jo mer, desto mer revolusjonært det har fram
stilt seg i teorien og fraseologien. Da verdenskrigen brøt
ut i 1914, dvs. da borgerskapet erklærte kamp mot hele ver
den, skulle det sosialdemokratiske partiet svart med prole
tariatets revolusjon over hele verden. Men det sviket, kast
et av seg ordrevolusjonarismens maske og førte borgerlig
politikk over hele linja....
Den borgerlige organisasjons betalte yrkesledere fortjener
mistro og må avvises som et borgerlig forvaltningsapparats
organer. Deres borgerlige gjøre skaper borgerlige levevaner
og borgerlige tenke- og følelsesformer hos dem. I dem kom
mer uunngåelig det typiske parti- og fagforeningspampeveldets førerideologi i stand. Den sikre ansettelse, den opphøyede sosiale stilling, den punktlig betalte lønn, det
lune og varme kontoret og den snart tilvendte rutinen i å
avgjøre formelle forvaltningsforretninger skaper en mentali
tet som ikke på noe punkt skiller arbeiderfunksjonæren fra
små post-, skatte-, kommune- og statsfunksjonærer, både i
tjenesten og i deres hjemlige miljø. Funksjonæren er for
korrekt forretningsførsel, pinlig orden, glatt utføring av
pliktene; han hater forstyrrelser, gnissinger og konflikter.
Ikke noe byr ham så mye imot som kaoset; derfor stritter han
imot enhver uorden, bekjemper massenes egenmektighet og
sjølstendighet og frykter revolusjonen.
Men revolusjonen kommer. Plutselig er den der og hever seg
opp. Alt blir rystet; alt underst omsnudd til øverst. Ar
beiderne står på gata og trykker på i retning aksjon. De tar
fatt på å kaste ned borgerskapet, å knuse staten og å gjøre
seg til herrer over produksjonen. Da blir funksjonæren grep
et av en uhyre angst. For Guds skyld, skal ordenen bli for
vandlet til uorden, roa til uro, den korrekte forretnings
førsel til kaos ? Det kan ikke skje*. Slik advarte "Vorwårts"
ennå den 8.november 1918 mot "samvittighetsløs hets fra revo
lusjonære fantaster", slik bekjempet fagforeningenes avis de
"uansvarlige eventyrerne" og "kuppmakerne", slik sendte riksforsvarsfraksjonen endatil i siste time Scheidemann inn i det
Wilhelminske kabinett, for at "den største ulykke" - revolu
sjonen - skulle unngås. Og der arbeidere stadig i løpet av
revolusjonen ville gå over til aksjon, sprang parti** og fagforeningsfunksjonærer imot dem med ropet: "Ikke så påtreng
ende'. Ingen blodsutgydelser'. Vær fornuftige'. La oss forhand
le!"
Idet man gikk over til å forhandle, istedet for å gripe mot
standeren og kaste ham overende, da var borgerskapet reddet.
Å forhandle, det er jo deres metode å drive politikk på, og
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på sin kamparena kjemper de tryggest. Å ville drive proletarisk politikk i borgerskapets hus og med borgerskapets
midler, det vil si å sette seg ved kapitalistenes bord,
spise og drikke med dem og forråde proletariatets interes
ser. Forræderiet mot massene - fra SPD til det ytterste KPD
behøver ikke å skrive seg fra skarvelig sinnelag, det er
enkelt og greitt konsekvensen til enhver parti- og fagorgani
sasjons borgerlige vesen. Lederne til dette partiet og den
ne fagforeningen er nettopp ånd av ånden til den borgerlige
klassen, kjød av det borgerlige samfunnets kjød.
Men det borgerlige samfunn går tilgrunne... I en slik tid
kan heller ikke partiet fortsette å bestå lenger; som ledd
i det borgerlige samfunn, går det tilgrunne med det. Det
ville være kvakksalveri å verne handa mot døden når kroppen
ligger døende. Derav kommer den ustanselige kjede av parti
splittelse, - ødeleggelse og -oppløsning som ikke noe lands
møte, hverken en andre eller en tredje internasjonale, ingen
Kautsky og ingen Lenin mer kan stanse. Partienes time er
kommet, som det borgerlige samfunnets time er kommet. De vil
fremdeles opprettholdes, liksom laug og broderskap er opp
rettholdt fra middelalderen: som overlevde institusjoner
uten historieskapende kraft. Et parti som SPD, som på ny
uten kamp prisga alle november-opprørets resultater, ja del
vis med vilje spilte i hendene på den kontrarevolusjonen som
de er forbundet med og som de sitter i regjering med, et
slikt parti har mistet enhver eksistensberettigelse. Og et
parti som KPD, som bare er en vesteuropeisk filial av Turke
stan, og som ikke engang kan klare seg et par uker ved egen
kraft, uten Moskvas rike tilskudd; et slikt parti har aldri
hatt denne eksistensberettigelsen. Proletariatet vil gå hen
- over begge - uten bekymring for partidisiplin og pampeskrik, resolusjoner og kongressbeslutninger.
Tyskland i 1924.

Oversatt av Einar Jetne
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