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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

I min besvarelse vil jeg besvare oppgave 1 og 2.

Jeg vil begynne med å gi et bakteppe for Sartoris "generealitetsstige" med utgangspunkt i artikkelen

"Conceptual stretching revisited" av Collier og Mahon og vil så bevege meg videre til å drøfte ulike strategier

for begrepsutvkiling med utgangspunkt i artikkelen til Collier og Levitsky "Conceptual innovation". De ulike

strategiene for begrepsutvikling begynner med Sartortis "generalitetsstige" for så å gi tre alternative strategier

siden Sartoris sammenligningsrammeverk har blitt kritisert for å være for "streng" siden den tar utgangspunkt

i klassisk kategorisering. 

I oppgave 2 vil jeg gjør rede for hovedforskjeller mellom parlamentarisme og presidentialisme og drøfte

hvilken betydning valget mellom disse styreformene kan ha for nye demokratier med utgangspunkt i

artikkelen til Stepan og Skach "Constitutional framework and consolidation of democracy". I denne delen vil

det først bli gjort rede for hovedforskjellene før jeg vil drøfte ut i fra empiri betydningen av valg av styreform

kan ha for blant annent konsolidering av demokrati i nye demokratier og forklare denne empirien ut i fra

teorien som er forklart ved hovedforskjellene mellom parlamentarisme og presidentialisme.

 

Oppgave 1) Drøft ulike strategier for begrepsutvikling.

Hovedmålet med Sartoris "generalitetsstige" er å gi et rammeverk for sammenligning av ulike stater på den

globale og regional arenaen. Sartoris "generalitetsstige" er blitt stående som et grunn-fundament for nesten

all komparativ politikk. Ulike strategier for å anvende begrep og et begreps relevanse i enkelte case blir ofte

belyst i forhold til Sartoris "generalitetsstige". Hvordan fungerer så denne "stigen". Sartori tar utgangspunkt i

klassisk kategorisering når han har utviklet sin teori. Klassisk kategorisering er en type kategorisering som

har sitt opphav i antikken, hvor hovedfokuset er å skille det essensielle (konstante) fra det tilfeldige.

Hovedmålet er som sagt å gi et rammeverk for sammenligning der vi ser på ulike case ut i fra en gitt
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grunndefinisjon. Et godt eksempel på klassisk kategorisering kan vises gjennom begrepet hund. Når vi skal

sammenligne ulike hunder i en klassisk kategorisering må vi visse kriterier på plas for å kunne kalle en hund

en hund. Vi kan legge til grunne for tre hovedkriterier som alle hunder deler, kriteriene blir henvist til som

A,B,C og eventuellt D og E. Kriterie A= Fire bein, B= Pels, C=Pattedyr, for å kalle en hund en hund så må

den utfylle alle disse kriteriene visst ikke kan vi ikke kalle det en hund. I tilegg til denne primærkategorien av

hund kan vi skille ut ulike kriterier som er spesefikke for de forskjellige rasene av hund. Vi kan legge til flere

kriterier som sier noe mer spesefikt om akkurat den typen rase hund. Vi kan bruke goldenretriver og

dvergsnaucher som eksempler. De to rasene deler forsatt kriterie A,B og C men vi kan legge til en kriterie D

ved goldenretriver som f.eks gylden/gull pels som er spesefikt for akkurat den rasen. Det samme gjelder for

dvergsnaucher hvor vi kan legge til kriterie E, som f.eks. kan være spissnese. Poenget her er at vi har gitt et

rammeverk, altså kriterie A,B og C og skilt ut forskjellene ved to to rasene ved å tilegge de ekstra kriterier

som er spesefikke for akkurat den rasen. For å gjøre det mer relevant til komparativ politikk kan vi bytte ut

begrepet hund med f.eks. demokrati. Der kriterie A=Frie og fullstendige valg, B= garanti av sivile rettigheter,

C= ytringsfrihet. Dette er tre kriterier som i en klassisk kategorisering må utfylles for å kunne legitimt kalle seg

et demokrati. I tilegg til dette kan vi legge til flere kriterier som er unike/spesefikke for demokratier vi

sammenligner. Vi kan bruke Storbritannia og Sveits som eksempler. I Storbritannia er kriterie A,B og C utfyllt

men i tilegg til det så kan vi legge til kriterie D= ingen skrevet konstitusjon som sier noe spesefikt om den

demokratiske forfatningen i akkurat Storbritannia. Det samme kan vi gjør ved Sveits der vi legger til kriterie

E= en rigid og nedskrevet konstitusjon. Poenget her er at vi sammenligner demokratiske stater og skiller ut

enkelte trekk ved den demokratiske forfatningen innad i landet. Vi beveger oss ned (reduserer antall case) på

Sartoris "generalitetsstige" jo flere kriterier vi legger til, samtidig som vi sier noe mer spesefikt om akkurat det

caset vi analyserer. Det er altså et inverset prinsipp i Sartoris "stige" som vil si at det færre kriterier vi legger

til jo høyere antall case får vi men desto høyere abstraksjonsnivå og jo flere kriterier vi legger til minsker

antall case men øker spesifisiteten og unike kjennetegn ved caser vi analyserer. Et annet hovedpoeng med

denne stigen er at vi skal unngå "conceptual streching" altså å bevege oss opp på stigen. Dette er fordi

abstraksjonsnivået blir for høyt og analysene vi gjør ut i fra casene blir alt for generelle. Vi vil bevege oss ned

på stigen men ikke legge til så mange kriterier at ingen caser passer inn lengre. Det er også her Sartoris

"generalitetsstige" har fått kritikk. Siden den tar utgangspunkt i klassisk kategorisering som ikke åpner for

gradsforskjeller og nyanser forlater ofte forskere/statsvitere et analyse område for tidlig siden de kriteriene

som blir lagt til grunne ikke ser ut til å passe. Hvordan skal vi unngå "streching" men samtidig klare å

analysere flere case. Det er her artikkelen til Collier og Levitsky "Conceptual innovation" kommer opp med tre

alternative strategier for begrepsutvikling som fungerer som alternativer til Sartoris "generalitetsstige".

Den første strategien er innskrenkede subtyper (diminished subtypes). Den tar utgangspunkt i radiale

begreper eller en radial kategorisering som åpner for gradsforskjeller og økt differansiering. I radiale begreper

har vi en rotdefinisjon/primærkategori. Under denne primærkategorien kan vi ha flere sekundærkategorier

som deler et eller flere kriterier med denne primærkategorien, poenget er at den må dele hvertfall et

kjennetegn med primærkategorien/rotdefinisjonen. Innskrenkede subtyper tar altså utgangspunkt i en

rotdefinisjon av et begrep og utvikler subtyper av denne definisjonen. For å eksemplifisere vil jeg bruke

begrepet mor. Der rotdefinisjonen er A= Kvinne, B= Føder barnet, C= Gir omsorg og D= gift med far. Under

denne rotdefinisjonen kan vi utvikle subtyper av mor som i like stor grad er barnets mor men fyller ikke ut alle
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kriteriene som primærkategorien, det subtypene har til felles er A som er at de er kvinner. En subtype kan

være stemor som fyller ut kriterie A og kriterie D. En annen subtype kan være "birth-mom" som fyller ut

kriterie A og B. Den siste subtypen kan være adoptiv mor som fyller ut kriterie A og C. Poenget er at de

finnes forskjellige typer mor, det eneste de må dele er at de er kvinner. Vi kan anvende innskrenkede

subtyper på samme måte når det kommer til land og deres forfatning. Poenget er at vi må ha en

primærdefinisjon som alle må dele for å kunne sammenligne de. Fordelen med innskrenkede subtyper er

som sagt innledningsvis at det legger til grunne for en økt differiansering og åpner for gradsforskjeller.

Ulempene med innskrenkede subtyper er at vi kan få veldig mange subtyper som gjør det vanskelig å

analysere og trekke ut empiri som skal vise til bestemte kjennetegn. En annen ulempe er at visst vi snakker

om demokrati og innskrenkede subtyper av demokrati, kan vi fort ende opp med å dra inn stater som i

realiteten ikke legitimt kan kalle seg demokrati, men mer autoritære regimer eller demokratiske regimer.

En annen strategien som blir drøftet i Collier og Levitskys artikkel er å skifte det overordnede begrepet, altså

å sette en ny standard for det vi skal analysere. Visst vi sliter med å anvende begrepet og må ty til for mye

"streching" kan det være gunstigt å skifte begrepet fra f.eks. demokrati til demokratisk regime. Vi setter da en

ny standard for det vi skal analysere slik at vi kan anvende flere case uten at vi beveger oss for langt opp på

stigen slik at begrepet ikke har relevans eller ikke kan bli støtte gjennom empirien vi utleder av analysen.

Fordelen her er at vi igjen åpner for nyanser og økt differiansierng. Ulempen er at vi beveger oss vekk fra

"forskningsområdet" og det vi egentlig hadde som mål å analysere. Forskningen får ikke lenger relevans ut i

fra det vi egentlig hadde som mål å analysere.

Andre strategier for begrepsutvikling kan ta utgangspunkt i forskjellige definisjoner vi legger til grunne for å

utvikle begrepet. VI kan skille mellom to typer definisjoner når vi skal analysere demokrati f.eks. Den første er

prosesuell definisjon som omhandler prosessene som skal sørge for en demokratisk omfatning. Den andre er

substansiell definisjon av demokrati, som omhandler substansen (resultatene av den prosessuelle

definisjonen). I den først nevnte definisjonen er valg sentralt. Valgprosessene for hvem som skal styre og

hvordan de skal styre. En prosesuell definisjon er mer "liberal" enn en substansiell. Prosessuell definisjon

sikert bare til valgprosessene og mange flere land har demokratiske valgprosesser enn de faktisk har

demokratiske resultater av valgprosessene. Et eksempel er Brasil som går under en prosessuell definsjon av

demokrati, Brasil blir ofte henvist som et valgdemokrati, men resultatene av valgene i Brasil sørger ikke for

en substansiell definisjon av demokrati, Brasil er mer et demokratisk regime enn det er enn demokratisk stat.

Som nevnt over er en prosessuell definisjon mindre rigid enn en substansiell. Den substansielle definisjonen

tar inn over seg at den prosessuelle definisjonen må sørge for resultater i det sivile samfunnet som

reflekterer en demokratisk forfatning. En av hovedmålene med en substansiell definisjon er at de folkevalgte

faktisk har reell makt til å implementere den politikken de gikk til valg på. Det må ligge til grunne at de som

ble valgt (regjeringen) har kontroll over militære i landet, slik at de ikke kan bli utsatt for kupp dersom det er

misnøye blant "eliter" i samfunnet om politikken som blir ført.

I denne delen av min besvarelse har jeg drøftet ulike strategier for begrepsutvikling med utgangspunkt i

Collier og Levitskys artikkel "conceptual innovation". Jeg har drøfet fordeler og ulemper ved Sartoris

"generalitetstige" og gitt eksempler på alternative strategier for hvordan man kan anvende begrep for å

unngå "conceptual streching"/begrepsstrekking som presiseres som viktig i Sartoris litteratur. Dette har blitt

gjort gjennom en drøfting av innskrenkede subtyper med utgangspunkt i radiale begrep, skifting av
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overordnede begrept (ny-standard) og til slutt drøftet prosesuell og substansielle definisjoner som kan brukes

for utvikle begrep.

 

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

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

 

Utgangspunktet i denne delen av besvarelsen er som sagt innledningsvis artikkelen til Stepan og Skach

"Constitutional framework and consolidation of democracy". Jeg vil først gjøre rede for hovedforskjellen

mellom styreformene før jeg drøfter hvilke betydning valget av disse kan ha for nye demokratier.

Hovedforskjellene ved de to styreformene kan forklares som at parlamentarisme har et prinsipp om gjensidig

avhengighet mens presitdentialisme har et prinsipp om gjensidig uavhengighet. Det at parlamentarisme er

preget av gjensidig avhengighet bygger incentiver for samarbeide mellom den utøvende og lovgivende makt.

I parlamentariske styreformer dannes ofte den utøvende makten ut i fra hvem som har flertall i den

lovgivende forsamling. Det eldste og beste eksempelet på dette er Storbritannia. Her kjempes det om 650

seter i house of commons ut i fra flertallsvalg i enmannskretser hvor prinsippet er " the winner takes it all".

Prinsippet om at vinneren tar alt er at visst du som MP (member of parliament) vinner i din valgkrets så

stikker du av med "alle" stemmene fra den valgkretsen uavhengig om seiersmarginen var stor eller liten,

dette på grunn av flertallsvalgordningen der taperene blir ekskludert fra makten. Motsettningen til dette er en

PR-ordning der man søker å maksimere flertallet slik at også de ekskluderte skal få være med å styre, dette

er ikke så viktig i når vi skal gjør forklare hovedforskjellene mellom parlamentarisme og presidentialisme men

det er med på å poengtere hvordan prinsippet om gjensidig avhengighet fungerer. Når flertallet er bestemt ut

i fra valgene i enmannskretser dannes så en regjering i ut i fra hvem som har flest seter i parlamentet. Ved

siste valg vant conservatives med absolutt flertall som vil si at de har over 319 seter i house of commons. Her

kommer prinsippet om gjensidig avhengighet inn i bildet. Siden regjeringen dannes av flertallet i den

lovgivende forsamling er regjeringen avhengig av å få støtte fra den lovgivende for å få igjennom lovforslag.

Visst den lovgivende forsamling er misfornøyd med regjeringen har de rett til å stille mistilitsforslag slik at

regjeringen blir avsatt. Motsatt har regjeringen muligheten til å skrive ut nyvalg visst de ikke føler de har stor

nok oppslutning i den lovgivende forsamling som igjen sørger for at de aldri får flertall som resulterer i at de

ikke får implementert den politikken de ønsker. Det er altså innebygde incentiver og mekanismer for

samarbeid i parlamentarisme som skal sørge for at det ikke blir misnøye blant befolkningen som følge av en

inneffektiv utøvende makt. Motsatt så har presidentialisme et prinsipp om gjensidig uavhengighet mellom den

utøvende makt og lovgivende forsamling. Her er USA et godt eksempel. Den utøvende makten i USA altså,

presidenten og hans kabinett blir valgt direkte av folket gjennom et eget valg som skjer hvert fjerde år.

Presidenten har da et direkte mandat ut i fra et direkte valg som sin kilde til makt. Presidenten velger selv sitt

kabinettt ut i fra nominasjoner som ikke skjer på bakgrunn av valg. I samme grad som at den utøvende makt

blir valgt direkte av folket blir også den lovgivende makt i USA valgt direkte av folket. Dette skjer ved valg

hvert fjerde år, altså i 2016 er det presidentvalg og i 2018 er det valg av den lovgivende forsamling, house of

representatives og senatet (Congress). Dette fører da til at både presidenten og den lovgivende forsamling

føler de har et direkte mandat ut i fra folket som sin kilde til makt. De er med andre ord uavhengig av

hverandre og det ligge ikke til grunne mekanismer og incentiver for samarbeid i samme grad som det gjør i
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parlamentarisme. Det politiske bildet i USA i dag er preget av dette ved at det oppstår "dead-locks" mellom

presidenten og den lovgivende forsamling. En annen årsak til dette er at visst f.eks. presidenten er en

demokrat så er som oftest den lovgivende forsamlingen preget av et flertall av republikanere. Presidenten

sliter da med å få igjennom lovforslag som følge av at flertallet i den lovgivende forsamling har helt andre

politiske ståsted og verdier enn det presidenten har, ergo det blir politiske "deadlocks" som igjen fører til at

politikken blir preget av inneffektivitet og det oppstår lettere misnøye blant befolkningen som følge av dette.

Der hvor parlamentarisme har meknismer som mistilitsforslag og regjeringens mulighet til å skrive ut nyvalg

som skal sørge for en mer effektiv politikk har ikke presidentialisme de samme mekansimene. Dette sørger

for en statisk politikk som følge av at den eneste muligheten for å kunne implementere politikk er gjennom

forhandlinger mellom presidenten og lovgivende forsamling, som ofte tar veldig lang tid eller ikke fører noen

sted hen. Ser vi på andre siden av saken så vil presidenten kunne føre en tilsvarende effektiv politikk visst

han skulle ha flertall av "sitt" parti i den lovgivende forsamling, men som sagt så skjer dette ikke så ofte i

USA. Andre forskjeller mellom parlamentarisme og presidentialisme er f.eks. at presidenten er både stats-og

regjeringsoverhode mens i parlamentarisme så er statsministeren bare regjeringsoverhode og ikke stat, som

i Storbritannia sitt tilfelle er Queen Elisabeth. Sett bort i fra Storbritannia hvor koalisjoner ikke er veldig

sannsynlig så er det i mange parlamentariske styreformer et utpreget samarbeid mellom forskjellige partier i

regjering som følge av koalisjoner som igjen er en følge av at det er vansklig å få flertall i lovgivende

forsamling uten samarbeidspartnere, her er Norge et godt eksempel. Jeg har nå gjort rede for

hovedforskjeller mellom parlamentarisme og presidentialisme med å vise til de to mest kjente eksemplene på

disse styreformene i dagens samfunn, nemlig USA og Storbritannia. Jeg skal nå drøfte hvilken betydning

valget mellom disse styreformene kan ha for nye demokratier. 

 

Når vi skal drøfte betydningen av parlamentarisme og presidentialisme for nye demokratier må vi ta

utgangspunkt i empiri, altså hva kan vi utlede og hvilke fakta kan vi se som et resultat av styreformen et nytt

demokrati har valgt. Når jeg skal forklare empirien vil jeg ta utgangspunkt i teorien som jeg har drøftet over

som viser til kjennetegn ved de to styreformene. I artikkelen til Stepan og Skach så er konsolideringen av

demokrati hovedfokuset. Empirien i Stepan og Skach artikkel viser at det er større sannsynlighet for

konsolidering av demokrati visst et nytt demokrati velger en parlamentarisk styreform. Poenget med

artikkelen er at de kritiserer at det er en utvikling i verden at stadig flere og flere nye demokratier velger

presidentialisme i steden for parlamentarisme. Hvorfor er det slik når emprien viser at det er mye større

sannsynlighet for konsolidering av demokrati ved parlamentarisme og hvorfor er sannsynligheten større ved

parlamentarisme?

De legger til grunne for flere forklaringsfaktorer som sørger for en større sannsynlighet for konsolideringen av

demokrati i nye demokratier. De legger vekt på blant annent den historiske konteksten til et nytt demokrati/

tidligere erfaringer med demokrati, sårbarhet ovenfor militærkupp, hvilke styreform blant annent tidligere

kolonier (nye demokratier) valgte når de ble uavhengige (ofte et resultat av hvilke stormakt de var koloni for)

og gjensitting av ministre/politiske ledere.

Vi begynner med den historiske konteksten og "nye" demokratiers tidligere erfaringer med demokrati. Stepan

og Skach understreker at tidligere erfaringer med demokrati øker sannsynligheten for konsolideringen av

demokrati. Spesielt visst det nye demokratiet har tidligere erfaringer med parlamentarisk forfatning av
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demokrati. Dette kan sees i sammenheng med punktet om hvilke forfatning de valgte når de ble uavhengig.

Tidligere britiske kolonier valgte naturlig nok en parlamentarisk styreform siden britene hadde til en viss grad

allerede lagt grunnlaget for at en slik styreform. Når man sammenligner tidligere britiske kolonier med

amerikanske kolonier ser vi naturlig nok en utvikling mot at tidligere amerikanske kolonier valgte en

presidentialistisk styreform. Gjennom emprien i artikkelen til Stepan og Skack ser vi at det er mye større grad

konsolidering av demokrati i tidligere britiske kolonier enn det er i amerikanske. Mye av grunnen til dette er at

presidentialistiske nye demokratier er mye mer sårbare for militærkupp og at den utøvende makt styrer ved

så kallt "decree-law". Dette på bakgrunn av teorien som er forklart innledningsvis om gjensidig avhengighet

vs. gjensidig uavhengighet. I et nytt presidentialistisk demokrati er som sagt den lovgivende og utøvende

makt seperate som følger av at de begge er direkte valgt av folket. Dette sørger for at presidenter (den

utøvende makt) i nye demokratier ofte kan tilsidesette den lovgivende forsamling som følge av at de hindrer

vedkommende i å implementere politikken han/hun føler er best for landet. Det er ikke urrasjonelt at en

president føler dette på bakgrunn av at han/hun har direkte mandat av folket. Resultatet blir en allmektig

president som fører en politikk som flertallet av befolkningen er enig i, siden flertallet stemte på den

presidentkandidaten. Det oppstår da et delegativt demokrati som bare representerer den delen av

befolkningen som stemte på presidenten resten av befolkningen blir da marginalisert og må innfinne seg i

den politikken presidenten fører. Dette øker igjen sannsynligheten for militærkupp siden en stor del av

befolkningen er marginalisert som følge av at den lovgivende forsamling er tilsidesatt. Den marginaliserte

andelen av befolkningen søker støtte hos militære og vil prøve å avkaste presidenten. Konsolideringen av

demokratiet vil da være umulig siden det nye demokratiet er preget av kaos og anarkiske tilstander. Motsatt

så vil parlamentarisme minske sannsynligheten i forhold til presidentialisme for militærkupp ved at et bredere

spekter av befolkningen er å finne i den lovgivende forsamling som igjen danner regjering. Her kommer også

mekanismene om mistilitsforslag og muligheten for å kunne skrive ut ny valg for regjeringen inn i bildet. Disse

fungerer som løsninger på inneffektivitet og regjeringen og lovgivende forsamling må samarbeide for å føre

en politikk som reflekterer meste parten av folkets ønsker. Et annet aspekt ved konsolidering av demokrati er

gjeninsittingen av politikere og minstre i nye demokratiske land. Presidentialisme er preget av fullstendig

utskiftning av politikere i et land etter valg, gitt at valg resultatene førte til en nydannelse av den utøvende

makten. Politikerene i landet får da ikke opparbeidet seg erfaring med demokrati som igjen øker

sannsynligheten for konsolidering. De skiftes ut og nye "uerfarne" politikere kommer til makten. I

parlamentarisme er det ikke samme utskiftningen av politikere ved valg. Mange ministre og politiske ledere er

enten å finne regjeringen eller opposisjonen uavhengig av valg resultatet. De opparbeider seg da erfaring og

vil bedre kunne takle nye situasjoner/konflikter som følge av denne erfaringen. Alt i alt så øker dette

stabiliteten innad i landet for folket opparbeider tillit til de politikerne som igjen kan fører til en høyere grad av

sannsynlighet for konsolideringen av demokrati.

 

Empirien i Stepan og Skack artikkel viser at sannsyligheten for konsolidering av demokrati i nye demokratier

er høyere i parlamentariske styreformer enn i presidentialistiske styreformer. Ut i fra teorien kan vi forklare

denne økte graden av konsolidering i parlamentariske styreformer med å vise til prinsippet om gjensidig

avhengighet vs. gjensidig uavhengighet. Når vi klargjør disse to prinsippene er det ikke så vanskelig å forstå

hvorfor parlamentariske styreformer øker sannsynligheten for konsolidering av demokrati. Det forklarer ikke
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tendensen til at nye demokratier nå til dags velger presidentialistisk styreform over en parlamentarisk

styreform, når fakta helt klart viser at det er mer gunstig å velge parlamentarisme om staten har som mål å

konsolidere demokratiet. En slik tendens må kanskje ses i sammenheng med hvilket land som har størst

innflytelse i verden nå, som er USA. Kanskje har det amerikanske hegemoniet i verden sørget for at flere og

flere land velger presidentialisme i steden for parlamentarisme?
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