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 barát-ellenség: alapelv, hogy a demokrácia biztosítja a hatalommal való egyet nem

értés, illetve a szembenállás lehetőségét, innentől kezdve a barát-ellenség egyfajta barát-
ellenfél minősítésbe lép át.

 az ellenfélnek lehetősége van arra, hogy békésen átvegye a hatalmat, vagy legalábbis
azt megkísérelje

 versengés, vagyis a közösség részek összessége, amelyek között konfliktus lehetséges.
Ezáltal egy pluralista rendszert feltételez, amelyben a különböző részek versengenek
egymással. Vagyis a versengés magában foglalja a pluralizmust, viszont ez fordítva
nem igaz. A modern demokrácia pozitívan tekint a részek érdekeire - partikuláris
érdekek - amelyek hozzátartoznak a közösségi érdekek meghatározásához.

A modern demokrácia paradigmái 1.




 A politika korlátozásának elve, vagyis a politika nem fedheti le az emberek és

közösségek egész életét. (gazdasági, kulturális, stb. dimenziók)

 A hatalom politikai ellenőrzése. A politikai hatalomra azonban szükség van, mivel azt
emberek csinálják, ezért tévútra is juthat, így szükséges korlátok közé szorítani, hogy a
közérdek ne váljon a partikuláris érdekké. Tehát a versengés egy szabályozott
konfliktus. Így a versengés lehetővé teszi az érdekek nyílt ütközését, valamint
megakadályozza a viták bomlasztóvá válását.

 képviseleti demokrácia a modern világban a nagy tömegek és nagy távolság miatt a
csak képviseleti demokrácia létezhet. Az egyetlen kivétel a népszavazás. A képviselet
állandó, a népszavazás alkalmi (törvény kezdeményező és megszüntető). Itt a nép
politikai részvételére a rendszeres versengő választások adnak lehetőséget, míg a
politikai ellenőrzést a törvényhozási ellenzék látja el.

A modern demokrácia paradigmái 2.




 a többségi elv mérsékelt alkalmazása. a többség véleménye nem biztos, hogy a helyes

vélemény is. Ezért a kisebbségek politikai garanciái a mérsékelt többségi elv maga. De ez
az elv szigorúan politikai nem lehet alkalmazni a társadalmi élet sok területén (pl.
gazdaság, fegyveres erők)

 -disszenzushoz való sajátos viszony. egyet nem értés lehetősége a képviseleti rendszer
szabályainak betartása esetén

 küzdőterek pluralitása. vagyis a politika csak egy dimenziója a társadalmi életnek. Ide
tartozik: választások, pártok, kormányzat, szakszervezetek

 szerepek pluralitása. egy egyén több csoportidentitással rendelkezhet. lehet párttag,
hivatásrendi tag, kulturális egyesület tagja, stb.
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 emberfelfogás. két fő felfogás egyén és állam, a másik egyén, csoportok,

állam. Az egyén-állam felfogás megjelenítője Siéyes, aki szerint az
emberben egyéni, köz és testületi érdek él. Az érdek az, amely az
egyességre ösztönöz. Ide tartoznak Rousseau nézetei is. Az állam-egyén
nézeten belül két fő felfogás: parlament elsőbbségének elve (a politikai
képviselet kizárólagos illetékessége a az általános érdek kialakítása és
irányítása), a jakobinus elv ( az állampolgár közvetítés nélküli
képviselete adja a demokrácia lényegét) A hármas tagozódás angolszász
eredetű, és vannak, akik magát az államot is csak egy csoportnak
tekintik.

A demokrácia problémái 1.




 látható és láthatatlan politika. a demokrácia elvileg teljesen átlátható,

azonban teljesen átlátható politika nincs. A demokráciától tehát az
várható el, hogy a lehető legkisebbre szűkítse az átláthatatlan politikai
dimenziót. Azonban az állam külső környezete, itt a nemzetközi tér egy
olyan terület, amely rendkívül ellenséges tud lenni. A nemzetközi
jogrend egy állam jogrendjével sem állítható tökéletes párhuzamba,
viszont az államnak védekeznie kell a külső ellenséggel szemben, ezért
a kormányzat kénytelen egyes politikai, gazdasági, stb. területeket
nemzetbiztonsági szempontból titkosként kezelni. (katonai kérdések,
szerződések, stb.). Azonban a nemzetbiztonság sokszor csak a
törvényesség kárára tartható fent.

A demokrácia problémái 2.





 a demokrácia olyan rezsim, amely csak normális igazgatási viszonyok
között működik. Első aspektus: a demokrácia háborús viszonyok között
problémásan működik (igaz-e? hiszen gyengülnek a garanciák, de
erősödik a hatalom, és a demokrácia is alkalmazhat diktatórikus
eszközöket) második aspektus: a részvételi lehetőség kevéssé vonzó,
harmadik aspektus a normális viszonyok között az alku háttérbe szorul,
a mítosz előtérbe kerül.
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 konszenzusorientált demokrácia problémája. soknemzetiségű
országok pl. Hollandia, Svájc, Belgium stabil demokrácia - VOLT
Lijphart fogalma a nem angolszász és nem tipikus kontinentális
demokráciákra. Ezek a rendszerek a konfliktust négy eszközt
alkalmazva oldják fel : 1. miniszteri nagykoalíció, 2. kölcsönös vétó, 3.
arányosság elve mindenben, 4. közösségek autonómiája

A demokrácia problémái 4.




 A demokrácia hagyományos Westminster-modellje: 

 - végrehajtás összpontosítása, egypárti, minimális kormáyntöbbség,

 - végrehajtás és törvényhozás összelvadása az előbbi dominanciájával

 - asszimetrikus kétkamarás rendszer, az alsóház dominanciája

 - kétpártrendszer

 - egydimenziós pártrendszer, vagyis a lényegi nézeteltérést a 
gazdaságpolitika adja

 - egyszerű többségi választás

 - centralizált kormányzat

 - iratlan alkotmány a parlement szuverenitásával

 - tisztán képviseleti demokrácia

 - nincs népszavazás
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 Lijphart konszenzusos demokrácia modellje:

 - nagykoalícó

 - hatalmi ágak formális és informális szétválasztása -
elkülönül a végrehajtás és a törvényhozás

 - kiegyensúlyozott kétkamarás rendszer és kisebbségi 
képviselet

 - többpártrendszer

 - többdimenziós pártrendszer

 - arányos képviselet

 - területi föderalizmus

 - irott alkotmány, kisebbség vétójoga
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 rendszerellenes, elidegenedett struktúrák és kultúrák. nem ellenfél, hanem

ellenség, aki/ami nem fogadja el a játékszabályokat és a konfliktusokat nem
békés úton kívánja rendezni. meglétük felveti a demokrácia legitimitásának
hiányát

 belső nehézség a politikai képviseletben. nemzeti szuverenitás ütközik a
népszuverenitással, a képviselői függetlenség a megbízás eszméjével. csak a
politikai képviseletet illeti a nemzeti akarat, vagy a kormányzatot is? a
demokrácia megbénul a senkinek semmi hatalmat többsége esetén, korlátlanná
válik, ha a képviselet, vagy a kormány maga alá rendeli a másikat

A demokráciát érő kihívások 1.




 technokrácia. egyik változata, amikor a választáson alapuló hatalmat

szakértelmen alapulóval akarják felváltani. a másik, amikor a szakértelem elemeit
illesztik a képviselet, vagy a döntéshozatal folyamataiba

 bürokrácia. összefonódik a technokráciával. első változatában a hierarchia és a
technika esszerűségére hivatkozik, vagy akadályozza a demokrácia szolgáltató,
elvonó, stb funkcióit

 oligarchia. minél nagyobb a pártok belső szervezettsége annál jobban sérül a
demokrácia
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 közvélemény befolyásolása (Dahl: demokrácia nyolc intézményi

garanciája: szervezetek létrehozásának és ahhoz való csatlakozásnak a
joga, kifejezés szabadsága, szavazati jog, választhatóság közhivatalokba,
a politikai vezetők versenyzési joga a választók bizalmáért, alternatív
információs források, szabad és tiszta választások, intézmények,
amelyek a kormányt a politikai preferenciáktól teszik függővé)

 intézmények. mennyire alkalmasak az intézmények a demokratikus
keretek fenntartására
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Köszönöm a figyelmet!


