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Seksjon 1

1 OPPGAVE

ST-103, forside
Emnekode: ST-103
Emnenavn: Komparativ politikk
 
Dato: 27. mai 2016
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Tospråklig ordbok
 
Merknader: 2 av 3 oppgaver skal besvares. Oppgavene kan besvares på norsk eller engelsk
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

ST-103, oppgave
Besvar 2 av følgende 3 oppgaver:
 
1)   Drøft ulike strategier for begrepsutvikling.
 
2)  Gjør rede for hovedforskjeller mellom parlamentarisme og presidentialisme, og drøft deretter
hvilken betydning valget mellom disse styreformene kan ha for nye demokratier.
 
3)   Drøft politiske partiers betydning i politikken. 
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 1) Drøft ulike strategier for begrepsutvikling

 

Som et resultat av den tredje demokratiseringsbølgen på 1970-tallet, har antallet demokratier i verden økt.

Denne demokratiseringsbølgen ble innledet av Portugals transisjon i 1974 og ekspanderte etter berlinmurens

fall i 1989 og oppløsningen av Sovjetunionen. Det har tidligere vært to demokratiseringsbølger, en fra

1826-1926 og en etter 2. verdenskrig. Noen av demokratiene som ble dannet under disse periodene

overlevde, blant annet flere land i Norden og de tidligere Benelux-landene, men hver demokratiseringsbølge

har opplevd en tilbakegang til mer autoritære eller totalitære regimer like etter. 

 

Etter den siste demokratiseringsbølgen har det ikke vært noen betydelig tilbakegang og antallet demokratier

har økt - selv i land som ikke har hatt det beste utgangspunktet for å utvikle demokrati. Ekspansjonen av nye

demokratier har ført til økt behov for å definere begrepet demokrati. Mange av de nye demokratiene i blant

annet Latin-Amerika og Afrika omtaler seg selv som demokratiske, men flere regnes kanskje ikke som

demokratiske i det hele tatt sammenlignet med de tidligste demokratiene.

 

De fleste har positive assosiasjoner knyttet til begrepet demokrati - det klinger bra i ørene. Siden noen land

er mer demokratiske enn andre, er det derfor veldig viktig å definere begrepet før vi bruker det på case slik at

alle har samme oppfatning av begrepet. Hvorvidt land er demokratiske eller ikke kommer altså an på hvordan

vi definerer, og dette har ført til økt interesse og fokus blant forskere for begrepsutvikling. Hvordan vi

definerer et begrep avgjør hvordan vi tilskriver årsaker og konsekvenser.
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Collier og Levitsky har utviklet 4 strategier for begrepsutvikling. Hovedmålet er å unngå begrepsstrekking og

økt differensiering. Begrepsstrekking er når begreper blir utvidet ("strekket") til å omfatte flere case, noe som

gir økt abstraksjonsnivå og som kan føre til at begreper utvides så mye at de mister sin relevans og sitt

innhold. 

Økt abstraksjonsnivå kan være gunstig ved bredere sammenligninger av case, men det er uheldig om

begrepene dras så langt at de ikke gjør seg gjeldende lengre.

 

Den første av 4 strategier, har utgangspunkt i Sartoris generalitetsstige.

Sartoris generalitetsstige forutsetter klassisk kategorisering. Det vil si at det er en rotdefinisjon med X antall

kriterier hvor forskjellige case må oppfylle alle disse kriteriene for å bli innlemmet. Dette betyr at alle case er

likeverdige i at de oppfyller disse. Ofte tar rotdefinisjonen utgangspunkt i en prosessuell minimumsdefinisjon

som vektlegger fullstendige og frie valg, fravær av korrupsjon eller svindel og sivile rettigheter som

ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

 

Man kan se for seg en stige, hvor rotdefinisjonen er plassert midt på stigen. Herfra kan man enten gå

oppover eller nedover. For å gå oppover på stigen trekker man fra et eller flere kriterier for å inkludere flere

case. Dette kan man gjøre hvis man skal gjøre bredere sammenligninger mellom ulike case, som jeg nevnte

så vidt i stad. Å gå oppover på stigen gir økt abstraksjonsnivå og definisjonen blir mer generell for å kunne

inkludere flere case.

 

Man kan også gå nedover på stigen. For å gjøre det, legger man til ekstra kriterier i tillegg til rotdefinisjonen.

Da får man en mer spesifikk definisjon og færre case blir inkludert. Man tar da gjerne utgangspunkt i en

utvidet prosessuell minimumsdefinisjon som betyr at i tillegg til å ha frie valg, fravær av korrupsjon og ytrings-

og organisasjonsfirhet, stilles det krav om at utøvende makt må ha reell makt til å styre. Eksempler på dette,

er "føderalt demokrati" og "parlamentarisk demokrati". Her skilles det mellom ulike typer demokrati, samtidig

som de er differensiert vis-a-vis hverandre.

 

Fordelen med Sartoris generalitetsstige og klassisk kategorisering er det tydelige enten/eller-skillet. Enten

oppfyller et case kriteriene og blir inkludert, eller så gjør det ikke det og regnes dermed ikke som demokrati.

Samtidig har denne strategien for begrepsutvikling fått kritikk for å være for streng. Den klassiske

kategoriseringen ekskluderer case som har flere demokratiske trekk, men ikke oppfyller på andre punkter.

Igjen tenker jeg dette kommer an på hvilket mål man har med forskningen og hva man ønsker å

sammenligne i de ulike case. Det er også lett å forholde seg til en klassisk kategorisering nettopp fordi den

har et så tydelig skille.

 

En annen strategi for begrepsutvikling er innskrenkede subtyper. Innskrenkede subtyper har utgangspunkt i

en radial begrepsforståelse. I radiale begreper har man en kjernedefinisjon med X antall kriterier hvor case

ikke trenger å oppfylle alle for å bli innlemmet. Et case kan altså mangle et eller flere av kriteriene i

kjernedefinisjonen, men allikevel bli inkludert. Denne logikken åpner for ulike grader av demokrati, hvor noen

case er mer demokratiske enn andre etter hvor mange av disse kriteriene det oppfyller.
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Innskrenkede subtyper er underkategorier av kjernedefinisjonen. Man kan lage subtyper når case mangler

noen kvaliteter samtidig som de oppfyller noen kriterier i kjernedefinisjonen. Det er vanlig å legge til et

adjektiv foran begrepet demokrati for å presisere hvilke mangler og hvilke kvaliteter hvert enkelt case har. For

eksempel kan man bruke illiberalt demokrati om Guatamala. Fordelen med denne strategien er økt

differensiering og at den åpner opp for gradsforskjeller. Ulempen er om det utvikles for mange subtyper - at

man danner en ny subtype hver gang et case ikke er et fullstendig tilfelle av definisjonen fordi det mangler

flere viktige kriterier. Da risikerer man å få flere sub-typer av demokrati hvor visse case egentlig ikke regnes

som særlig demokratiske på grunn av for mange mangler.

 

Den tredje strategien for begrepsutvikling er å presisere definisjonen. Dette går enkelt og greit ut på å

presisere kriteriene, og eventuelt legge til flere kriterier, som de ulike case må oppfylle. Dette er med på å

høyne standarden for å blir medregnet  demokrati og luker bort enhver tvil om begrepets innhold og mening.

 

Den fjerde og siste strategien er å skifte overordnet begrep. En demokratisk stat er en subtype av

demokratisk regime. Om et land er en demokratisk stat, handler om mer enn bare prosessene og

utformingen av de politiske institusjonene. Ved å bruke dette refererer det til en substansiell definisjon av

demokrati. Hvorvidt en stat er demokratisk dreier seg om den faktiske politikken i landet - hvordan samfunnet

fungerer. En slik definisjon inkluderer i større grad sivile rettigheter og graden av sosial likhet/ulikhet i et land.

Hva hjelper det om et land har frie og fullstendige valg om ingen går til valglokalene? I noen tilfeller er det

mer riktig å omtale et land som et demokratisk regime, framfor en demokratisk stat. Det vil for eksempel være

feil å omtale Brasil som en demokratisk stat utifra en substansiell definisjon, og at man da heller kan bytte

overordnet begrep og enkelt kalle det et demokratisk regime som refererer mer til selve prosessene og

institusjonene.

 

 

Oppgave 2) Gjør rede for hovedforskjeller mellom parlamentarisme og presidentialisme, og drøft deretter

hvilken betydning valget mellom disse styreformene kan ha for nye demokratier.

 

Alle demokratier har i dag enten parlamentarisme, presidentialisme eller en blanding av disse to

styreformene. Parlamentarismen har vært en norm siden 2. verdenskrig, samtidig ser vi en økt tendens til at

nye demokratier velger presidentialisme. Hvilken betydning har dette valget for nye demokratier? Først vil jeg

gjøre rede for hovedforkskjellene mellom disse to styreformene ved å sammenligne dem både empirisk og

teoretisk. Deretter vil jeg se på fordeler og ulemper knyttet til hver av dem og til slutt se på hvilken betydning

dette valget vil ha for nye demokratier. 

 

Parlamentarisme og presidentialisme kan sammenlignes både teoretisk og empirisk. 

Det er to fundamentale forskjeller mellom disse to når det gjelder forholdet mellom lovgivende og utøvende

makt. I parlamentarismen er det en gjensidig avhengighet mellom lovgivende forsamling og utøvende makt.

Dette fordi:
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1. Regjeringen er avhengig av flertall i lovgivende forsamling og kan avsettes.

2. Regjeringen kan etterprøve lovgivende forsamling.

 

I presidentialismen er det gjensidig uavhengighet mellom lovgivende og utøvende makt:

1. Lovgivende forsamling er satt sammen av representanter utfra eget valg.

2. Presidenten har eget mandat og har derfor eget valg. Det er presidenten som selv peker ut de han vil ha til

å danne regjering.

 

Denne gjensidige uavhengigheten kan ende opp med at lovgivende og utøvende makt representerer to

forskjellige partier og kan dermed ha helt ulike politiske standpunkt. Dette maksimerer sjansene for såkalte

"deadlocks" som jeg kommer tilbake til senere.

 

For å sammenligne disse to empirisk, kan man se på undersøkelser og data knyttet til hver av disse

styreformene. Statistikk viser at det er 3 ganger høyere overlevelsesrate blant parlamentariske stater enn

presidentielle. Av 52 land uten parlamentarisme, ble 0 langvarige demokratier. Dette er en indikasjon på at

det er en sammenheng mellom sterke demokratier og parlamentarisme. Det er også dobbelt så stor sjanse

for gjenvelgelse og 3 ganger høyere retur-rate i parlamentariske stater. Dette fører til større kontinuitet og

mer kunnskap og erfaring for både politikerne og folket.

 

Undersøkelser og data om partisystem viser også forskjeller mellom parlamentarisme og presidentialisme. 11

land med parlamentarisme har mellom 3 og 7 partier, men ingen land med presidentialisme har i

gjennomsnitt hatt mer enn 2,6 partier. Dette tyder på at i land med parlamentarisk styreform er det mer

vanling med flerparti-system og PR-valg (proporsjonal representasjon) som et resultat av partisystemet. I

presidentialisme er det derimot større sannsynlighet for et to-parti-system og flertallsvalg på bakgrunn av

dette.

 

Hvorfor er det høyere overlevelsesrate blant parlamentariske stater selv med flere partier i regjering? I

koalisjonsregjeringer (to eller flere partier i regjering), som ofte oppstår ved PR-valg, har alle partier en

incentiv til å samarbeide med hver andre på grunn av den gjensidige avhengigheten. De vet de kan bli avsatt,

enten av lovgivende forsamling eller som sanksjon fra folket ved neste valg. I presidentielle stater er det

presidenten selv som peker ut de han vil ha i regjering. Disse velges på bakgrunn som enkeltindivider mer

enn de blir valgt ut som representanter fra partiet, og på grunn av den gjensidige uavhengigheten har de

mindre incentiv til å samarbeide. Etter valget er de mer eller mindre "stuck with each other".

 

Den gjensidige uavhengigheten kan være noe av grunnen til at nye demokratier har en tendens til å velge

presidentialisme. De trenger effektiv og rask politikk - noen som kan ta valg og bestemme i en usikker tid.

Siden presidenten og regjeringen ikke trenger flertall i lovgivende for å utøve politikk/makt, vil dette gjøre det

lettere for eksempel å iverksette lovforslag eller lovendringer. 
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Men den gjensidige uavhengigheten har også noen baksider. Alle land vil oppleve politiske kriser før eller

siden. Kunsten er å overleve disse krisene før det uvikles til å bli en regimekrise. Parlamentarismen har

innebygde mekanismer for å hindre dette på grunn av den gjensidige avhengigheten. Lovgivende forsamling

kan stille mistillitsforslag dersom de er misfornøyd eller mistenker regjeringen for å ikke styre på folkets

vegne. Likt kan regjeringen etterprøve lovgivende. I flere land, deriblant Norge, har også media en

avgjørende rolle. De jobber tett inn på politikerne og er raske med å hente informasjon og opplyse dersom

det er mistanke om for eksempel korrupsjon. 

 

Presidentialismen har ingen slike mekanismer på grunn av den gjensidige uavhengigheten. Det er ingen

måte å uttrykke misnøye på mellom lovgivende og utøvende makt, heller ikke for folket - annet enn å stemme

på et annet parti ved neste valg. Det er heller ikke noen mulighet til å avsette presidenten. Det er lettere at

det oppstår voldelige bevegelser i samfunnet eller i siste instans - militærkupp - ved slik misnøye. Hvis de i

tillegg har flertallsvalg hvor noen sosiale grupper blir  undertrykket eller ikke har adgang til makt, vil

sannsynligheten være enda større for at det skjer da det er den eneste måten for dem å få en endring i makt

på. Dette kan være en av grunnene til at parlamentarismen har større overlevelsesrate enn

presidentialismen.

 

Dessuten er sannsynligehet for deadlocks større i presidentielle stater. Deadlocks oppstår når det er uenighet

mellom lovgivende og utøvende makt og det skjer en stagnasjon i lovgivningen - de blir ikke enige

og forhandlingene stopper opp. Derfor er det også større sannsynlighet for at presidenten styrer på kanten av

konstitusjonen - går rundt politikerne - og påberoper seg mer makt enn riktig. Et godt eksempel på dette er

Bush og intervensjonen i Irak i 2003. Denne handlingen var mot folkets interesser i USA, han ble frarådet av

andre politikere og fikk det ikke godkjent av FNs sikkerhetsråd.

 

Det nye demokratier ofte trenger, er som sagt effektivitet for å få en rask utvikling. Presidenten og regjeringen

trenger ikke flertallet for å utøve makt noe som gjør det lettere for presidenten å styre på kantanten av

konstitusjonen hvis det for eksempel oppstår stagnasjon i lovgivningen. Dette er positivt så lenge det er for

befolkningens beste, men kan potensielt bli en stor trussel dersom presidenten ikke har befolkningens "best

interest at heart".

 

På bakgrunn av empiriske undersøkelser, er det stor sannsynlighet for flerparti-system og PR-valg i

parlamentariske stater, mens det i presidentielle stater er størst sannsynlighet for to-parti-system og

flertallsvalg. To-parti og flertallsvalg er ofte forbundet med effektivitet og ansvarlighet. Effektivitet fordi det er

et parti med flertall i regjering som kan styre uavhengig av lovgivende, og ansvarlighet fordi partiene er mer

sensitiv for svigninger bland velgerne og de vet de kan miste makt ved neste valg. 

 

PR-valg (proporsjonal representasjon) vektlegger sosial representasjon og rettferdighet overfor mindre

partier. I pluralistiske samfunn med flere sosiale skillelinjer, for eksempel mellom religion, språk og etnisitet,

dannes det flere partier og interessegrupper og ved PR-valg lar man disse sosiale forskjellene gjenspeiles i

lovgivende forsamling hvis de får nok oppslutning. Samtidig kan man stille spørsmål ved om den gjensidige
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avhengigheten og sannsynligheten for koalisjonsregjeringer gjør at de opptrer mindre ansvarlig overfor

befolkningen. Det er vanskeligere å sanksjonere partiene ved nye valg da de får mandat(-er) i lovgivende

forsamling om de har nok oppslutning og kommer seg over sperregrensen. Dessuten vil partiene fortsatt ha

makt, enten som koalisjonspartnere eller i opposisjon.

 

Noe av det viktigste nye demokratier må bli bevisst på er hvem som utgjør befolkningen - hvem er folket som

regjeringen skal styre på vegne for? Dette er utrolig viktig for å vurdere hvilken styreform som vil fungere best

og deretter se på valgsystem og partisystem.

 

I relativt homogene samfunn vil både presidentialisme og parlamentarisme fungere godt. Kanskje vil

presidentialismen ha en liten fordel med tanke på effektivitet. Hvis det er et samfunn med store sosiale

kløfter, må folket tenke på hvordan disse skillelinjene best skal bli representert og hvordan unngå at noen

sosiale grupper blir undertrykket.   

 

I en beynnerfase må man også vurdere hva som skal prioriteres først. Er det mye usikkerhet og fattigdom i et

land, viser undersøkelser at folket er mer mottakelige for autoritære regimer. Dette er uheldig og bør unngås.

Disse landene trenger noen som kan ta ansvar, noen som kjemper for demokratiet og som kan føre

befolkningen på riktig kurs.
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