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Olika syn på skilda uppfattningar 

Ordning och kaos. Efter världskrigen uppstod i väst en idé om demokrati 
definierad som politisk frihet och legitim opposition – en idé som i Kina 
uppfattas som handlingsförlamande och ineffektiv. 

Demokratiernas oförmåga att hantera dagens världsekonomiska kris oroar den kinesiska 
partiledningen. Den visar i deras ögon hur viktigt det är att skilja mellan ekonomisk och 
politisk liberalism. Marknadsliberalism är bra – men inte legitim opposition, religionsfrihet, 
föreningsfrihet och yttrandefrihet. 

Av missriktat principiella skäl tvingas demokratiska statsledningar släppa fram kritik som inte 
är konstruktiv. Partierna måste bekymra sig om att bli valda i konkurrens med andra partier. 
Det gör att de måste beakta även synpunkter, som inte är genomtänkta. Med kinesiska ögon 
betraktat är detta politisk dekadens. 

Argumentet väcker förstås anstöt men också intresse. Inte bara i dagens Afrika, Latinamerika 
och Ryssland utan även i Nordamerika och Europa lockar föreställningen om ett annat slags 
folkstyre än den sammanfogning av allmän rösträtt och politisk frihet, som blev normgivande 
under 1900-talet. Att ställa detta slags demokrati mot sina auktoritära alternativ är med andra 
ord ingen statsvetenskaplig överloppsgärning. 

Globalt och historiskt är idén om politisk frihet och legitim opposition undantaget som 
bekräftar huvudregeln. Samsyn har alltid varit och är fortfarande grundtanken. Att olika 
uppfattningar inte behöver förlama utan tvärtom kan vitalisera är ingen självklarhet. 

Undantagsidén om politisk frihet och legitim opposition fick – efter en kort förhistoria under 
den svenska frihetstiden på 1700-talet – sin form i England och Förenta staterna under 1800-
talet. På bred front kom den att tillämpas först under den politiska återuppbyggnaden i Europa 
efter de båda världskrigen och det kalla kriget på 1900-talet. 

Om denna undantagsidé handlar den tyske statsvetaren Jan-Werner Müllers briljanta bok 
Contesting democracy – political ideas in twentieth-century Europe (Yale University Press, 
282 s). Hos en svensk läsare leder detta arbete tankarna till Herbert Tingstens mästerverk 
Demokratins seger och kris från 1933. Den pregnanta idéanalysen och perspektivskapande 
förmågan är lika imponerande. Skillnaden är att Müller skriver åttio år senare. 

Tingsten behandlade tiden från 1880 till 1930. För honom var det långtifrån självklart om 
demokratin skulle överleva. Müller tar heller inte framtiden för given. Mesta möjliga 
deltagande och minsta möjliga legitim opposition, religionsfrihet, yttrandefrihet och 
föreningsfrihet är även för honom en fullt möjlig utveckling – låt vara den här gången i en 
mindre skräckinjagande men just precis därför mer förrädisk form än förra gången. 
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Ännu tydligare än Tingsten kontrasterar Müller 1900-talet mot 1800-talet. Då balanserades 
närvaron av skilda folkviljor av kunga- och kejsardömen av Guds nåde samt av att rösträtten 
förblev begränsad. Avgörande blev hur första världskriget slutade. Kungar och kejsare hade 
så till den grad vanskött kriget, att monarkin förlorade all politisk legitimitet. På det sättet 
kom den allmänna rösträtten snabbare än vad någon föreställt sig att introduceras. 

Alltsedan franska revolutionen hade motståndarna varnat för att innefatta alla medborgare. 
Nu ansågs den frågan helt plötsligt överspelad. Enligt Müllers fruktbara schematisering förde 
det forcerade genombrottet med sig tre parallella lösningar. Samtliga bröt med 1800-talets 
förlitan på begränsad rösträtt och att kungar och kejsare av Guds nåde borde dela makten med 
valda ombud för de mest välbeställda. Alla tre lösningarna behövde ta ställning till hur hela 
folkets påstådda oförnuft och frånvaro av självkontroll kunde bemästras. 

Den första lösningen var kommunismen. Enligt denna skulle ett avantgarde företräda 
folkviljan. Det andra var fascismen. Enligt denna skulle ledaren i sin egen person innesluta 
folkviljan. Det tredje var den frihetliga demokratin. Enligt denna skulle den allmänna 
rösträtten balanseras av näringsfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och 
legitim opposition. Kapitalintressen, fackföreningar, massmedia, kyrkor och partier troddes 
kunna tjäna som tämjande motkrafter. 

Detta tredje stats- och samhällsskick innebar maktspridning, pluralism, korporatism och 
demokratisk kapitalism alltefter vilken aspekt som betonades. Statsvetarna kom genom 
årtiondena att träta om karaktären av den inbyggda spänningen mellan å ena sidan den 
parlamentariska majoritetsviljan och å andra sidan de frisläppta krafter, som hindrar och 
möjliggör dess förverkligande. Men i grunden var det samma sak som både anhängare och 
motståndare avsåg, när de gillade eller ogillade detta tredje sätt att tämja folkets påstådda 
lidelser – utan vare sig begränsad rösträtt eller kungamakt av Guds nåde. 

Enligt demokratins mellankrigstida självbild rörde det sig om ett nytt och bättre sätt att 
balansera sakkunskap och hänsyn till folkviljan. Den återhållsamhet, som under 1800-talet 
hade berott på att rösträtten var begränsad och att kungar och kejsare stod i spetsen för 
förvaltning och domstolar, hade på det sättet hjälpligt återskapats. Så hade det blivit genom att 
den parlamentariska majoritetsviljan motvägdes av faktiskt utnyttjade friheter. 

Segrarmakterna i första världskriget försökte genom Versaillesfreden bana väg för denna 
tredje tolkning. Det visade sig svårare än väntat. De hade inte bara underskattat betydelsen av 
ett alltför stort krigsskadestånd och nationella minoriteter. De hade heller inte förstått vad det 
innebar att även kommunister och fascister fritt fick verka. Alla som brutit med kungamakten 
av Guds nåde och den begränsade rösträtten hade inte samma höga värdering av politisk frihet 
och legitim opposition. Under dessa nya förutsättningar kunde demokratin inte hantera vare 
sig massarbetslösheten eller den kulturella intoleransen. 
 
Det märkliga efter 1945 är hur mellankrigstidens nederlag för idén om politisk frihet och 
legitim opposition kunde vändas till vad som – åtminstone hittills – har sett ut som en seger. 
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Hur kunde detta ske och vad krävs för att landvinningen skall bli bestående? Müllers svar på 
den frågan är högintressant med tanke på den nu aktuella framtiden. 
 
Visserligen sammanfaller, medger Müller, återkomsten av demokratin i Europa med det kalla 
kriget och en mycket påtaglig höjning av levnadsstandarden. Ändå är det något därutöver, 
som gör att 1919 års idéer har kunnat återupprättas. 
 
Denna ytterligare förklaring menar han vara rättsliga, ekonomiska och andra former av 
teknokrati, som praktiskt åtföljer krigshotet och strävan att höja levnadsstandarden. Inslaget 
av populism, tolkat som undfallenhet inför väljarna, kunde på det sättet bättre hållas tillbaka. 
Fruktan för kärnvapenkrig i kombination med standardhöjning gjorde populismen lättare att 
balansera. Under mellankrigstiden – med dess kulturellt, socialt och ekonomiskt mer 
spänningsskapande förutsättningar – hade någon sådan jämvikt aldrig hunnit etableras. 
 
Övertygande beskriver Müller i bokens fjärde kapitel den rekonstruktion av den frihetliga 
demokratin, som fordrades efter fascismen och kommunismen. Synnerligen pregnant lyckas 
han klargöra varför våra dagars europeiska politiker inte utan vidare kan motsvara vad de 
kinesiska ledarna och deras västliga beundrare kräver i fråga om resolut problemlösning. 
Kapitlet redovisar inte bara vad rekonstruktionen innebar. Det ger också en antydan om vad 
som kan tänkas ligga i förlängningen av den nuvarande krisen. 
 
Grundtanken är att den politiska återuppbyggnaden efter andra världskriget visserligen 
retoriskt framställdes som ett återvändande till en gammal ordning. Något nytt tillkom 
emellertid. Nyckelbegreppen blev militant demokrati och författningsskydd. Det fanns något 
att lära, menade efterkrigstidens politiker, av hur fascister och kommunister hade utnyttjat 
systemet under mellankrigstiden. På grund av sin egen omstriddhet måste demokratin själv 
vara stridbar och effektivt kunna motverka tendensen till populism. 
 
1919 års doktrin framstod efter 1945 som alltför frihetligt fundamentalistisk och överdrivet 
inriktad på lika villkor för alla politiska aktörer. Värnet av folkstyret borde vara reellt och inte 
bara formellt för att skydda mot omstörtande krafter. Detta var den för den tyska, italienska 
och franska rekonstruktionsfilosofin karaktäristiska grundtanken. En ny Hitler, Mussolini eller 
Pétain skulle aldrig mera genom delegationer och karismatiska åtbörder kunna ta makten. 
 
Efterkrigstidens politiker inrättade inte bara författningsdomstolar, som kunde underkänna 
demokratiskt fattade beslut. Till detta kom delegation av befogenheter till centralbanker, 
expertorgan och folkrättsliga arrangemang utom räckhåll för ländernas valmanskårer. De drog 
sig inte heller för att att olagligförklara systemkritiska sammanslutningar och inskränka 
förenings- och yttrandefriheten för att därigenom effektivt kunna förebygga omstörtande 
tendenser. Samma syfte tjänade justeringar av ländernas valsystem till stöd för de 
systemtrogna partierna. 
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Bokens läsare anar, att Müller inte alltigenom uppskattar de uttryck som idén om stridbar 
demokrati praktiskt tagit sig. Hur det förhåller sig med hans egen värdering är dock inte 
huvudsaken. Poängen är att han – till gagn för både tillskyndare och kritiker – genom sin 
historiska analys sätter fingret på det för framtiden centrala. 
 
Idén om stridbart folkstyre kan lätt motverka sitt syfte. Det låter säga sig att demokratin 
skyddar sig genom att konstitutionellt motverka sina motståndare. Samtidigt bör man vara 
klar över att det finns en gräns, bortom vilken fri debatt, föreningsfrihet och legitim 
opposition med sikte på majoritetsskifte inte längre är meningsfull. 
 
Frågan är var den gränsen går. Det yttersta syftet får antas vara att institutionaliserat kunna 
bemästra den osäkerhet, som förtroendevalda politiker och utsedda teknokrater har att hantera. 
Verkan av regler bör gå att förutse och utrymmet för godtycke bör vara minimalt. Samtidigt 
bör ändrade majoritetsförhållanden kunna leda till en annan politik än den hittills förda. Detta 
är vad som skiljer en frihetlig från en auktoritär tolkning av demokratin. 
 
Den frihetlige demokraten är aldrig tvärsäker. Legitim opposition bör därför inte försvåras 
utan underlättas. Idén om stridbart folkstyre får inte drivas så långt att teknokratin slår över i 
sin motsats. En populism av det slag som Viktor Orbán och Vladimir Putin företräder – mesta 
möjliga deltagande och minsta möjliga frihet – riskerar annars att bli det europeiska svaret på 
den kinesiska utmaningen. 
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