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1. Innledning, bakgrunn og problemstilling 

De nye demokratiene i den tidligere Østblokken startet som elitedemokratier fordi 

oppbyggingen begynte i den politiske makrosfæren - det vil si, ovenfra. Et konsolidert 

demokrati vil imidlertid måtte innebære en form for strukturerte forbindelser mellom 

borgerne og de politiske beslutningstakerne. Slike bånd er typisk organisert via 

politiske partier. Politiske partier utdanner, aktiverer og integrerer medlemmer av det 

politiske samfunnet, og gjør befolkningen i stand til å identifisere sine sosiale og 

økonomiske interesser. For å oppnå dette må partiene på en eller annen måte være 

organisert rundt sosiale skillelinjer, og artikulere ulike politiske programmer i 

valgkampanjer. Dersom partiene ikke gir velgerne muligheter til å skille mellom dem - 

det vil si, presenterer særtrekk - vil stemmegivning etter all sannsynlighet baseres på 

personvalg, og legge forholdene til rette for elitistiske politiske partier med større eller 

mindre innslag av karismatisk autoritet.   

 Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke typer partier som etter 

uavhengigheten er vokst frem i Latvia og Litauen, samt å avdekke og forklare 

forskjeller mellom de to undersøkelsesenhetene. Jeg har hovedsakelig valgt å fokusere 

på hvordan partiene kan bidra til utviklingen av et politisk samfunn, og ikke primært 

på hvordan befolkningen opptrer politisk. Oppgaven skal således ikke gi svar på 

hvordan ulike sosiale grupper fordeler sine stemmer, men i hvilken grad partiene selv 

bidrar til å skape sine egne velgergrupper: Hvordan identifiserer de seg overfor 

velgerne, hvordan posisjonerer de seg i det politiske landskapet, og i hvilken grad 

oppfordrer de til deltakelse fra befolkningens side? 

 

 Hoveddelen av oppgaven er basert på en gjennomgang av Herbert Kitschelts 

teori om utviklingen av såkalte programbaserte partier i post-kommunistiske samfunn. 

Dette er partier med klart definerte (politiske) programmer, og målgrupper som 

reflekterer reelle skillelinjer i befolkningen. Programbaserte partier gir velgerne en 

rasjonell motivasjon til å delta i valg, og vil i større grad enn andre typer partier bidra 

til at befolkningen kan identifisere sine sosiale, økonomiske og andre interesser. 

Kitschelt baserer seg på det som innenfor komparativ metode kalles kontekstuelle 
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variabler. En rekke faktorer vil virke inn på hvilke typer partier som vokser frem i de 

ulike landene, og de post-kommunistiske statene vil heller ikke ha samme mulighet til 

å oppnå en programbasert strukturering av partikonkurransen. Innenfor et slik 

perspektiv er det vanlig å se komparativ analyse som et forsøk på å generalisere 

hvilken innvirkning konteksten har på mulighetene for at et fenomen skal kunne vokse 

frem.  

  

 Teoretisk sett vil mellomkrigstidens økonomiske og politiske situasjon, 

kommunistregimets og transisjonens natur, samt de institusjonelle strukturer i Latvia 

frembringe partityper som i større grad enn de litauiske er programbaserte. I analysen 

har jeg imidlertid ikke funnet noe belegg for dette; de politiske partiene i Latvia synes 

tvert imot oppsiktsvekkende lite interessert i å mobilisere befolkningen langs 

sosioøkonomiske eller partipolitiske skillelinjer. Spesielle problem dukker opp ved 

Kitschelts teori, og drøfting av hvorvidt empiri støtter teori vil stå sentralt i oppgaven.   

 

1.1. Historisk bakgrunn 

Estland, Latvia og Litauen ble okkupert av Sovjetunionen i 1940. Som uavhengige 

stater i mellomkrigstiden var dette en illegitim inkorporasjon i et russisk/sovjetisk 

imperium hvis sosiale, økonomiske og politiske konsekvenser vi først så de virkelige 

konturene av på 1980-tallet. De baltiske nasjoner sto da også i forgrunnen i kampen for 

politiske rettigheter og økonomisk selvstyre i slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-

årene. De hadde alle etablert nasjonale bevegelser som i ulik grad kom med radikale 

krav overfor Gorbatsjov og sentralmakten i Russland. Selve den statlige 

uavhengigheten var imidlertid et direkte resultat av det mislykkede kuppforsøket i 

Moskva, august 1991.  

 Av de sovjetiske nasjonaliteter så var de baltiske nasjoner de eneste som hadde 

historisk erfaring som kunne forberede dem på et deltakende demokrati. Den sosiale 

atomiseringen, isolasjonen i forhold til vesten og de store demografiske, sosiale og 

etniske forandringer som den sovjetiske okkupasjonen innebar har imidlertid preget de 

baltiske republikker på fundamentalt vis. Det statssosialistiske systemet man bygget 
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opp i Baltikum etter 1945 baserte seg på statens totale dominans av det sivile samfunn. 

De fleste tradisjoner og markedsbaserte strukturer fra mellomkrigstiden ble eliminert 

eller marginalisert, og de grupper i samfunnet som kunne tenkes å utfordre det nye 

regimet ble deportert eller på andre måter brakt til taushet. Regimet tillot ingen 

organisering utenom i statlig regi, og institusjonaliserte strukturer i samfunnet er 

selvsagt fiende nummer èn for et regime som så på sosial atomisering som en 

forutsetning for systemets overlevelsesevne.  

 

 Kommunismen var selve definisjonen av ètatisme. George Schöpflin (1993:288) 

beskriver det slik:  

 
Communism could be defined as the apotheosis of ètatism. Central to communist legitimation 
was the proposition that the state was knowlegdeable and society was ignorant, that the state 
embodied progress while society was an obstacle to it. This reversed the well known Western 

ideal that society was creative and the state was reactive.  
 

Ved å konsentrere all økonomisk, sosial og politisk makt i hendene på en lukket elite 

hadde den kommunistiske staten nærmest ubegrenset kontroll over sine innbyggere. 

Selv om de aldri oppnådde en fullstendig totalitær status, i den forstand at regimene 

klarte å kooptere og inkorporere alle potensielle former for dissens, var de monolittiske 

sosiale systemer der den politiske orden dominerte alle aspekter ved samfunnet og det 

økonomiske liv. De formelt unihierarkiske kommunistiske systemene fikk resten av 

samfunnet til å nærme seg en atomisert tilstand, der regimet ikke tolererte noen rivaler, 

og èn eneste visjon definerte den rette tro.   

 

1.1.1. Tema  

Da liberaliseringen av det sovjetiske regimet kom og "utvendig" tilslutning til denne 

troen ikke lenger var nødvendig, fant det sted en forbausende, nærmest altomfattende 

flukt fra den offisielle ideologien (Gellner:1994:2). Alle så at keiseren nå var naken. 

De organisasjoner og politiske partier som binder samfunnet til staten i et demokrati 

var imidlertid mer eller mindre fraværende. De post-kommunistiske statene manglet 

ifølge Bill Lomax (1995:190): "any indigenous socioeconomic bases for the formation 
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and aggregation of political interests; lack of social groups that could constitute an 

independent private sector or an autonomous civil society." Den sosiopolitiske 

virkeligheten var med andre ord preget av mangelen på organiserte samfunnsinteresser 

som var i stand til å ta over styringen av staten. Slike måtte i seg selv bli konstruert. 

Det er nettopp denne prosessen som er hovedfokus i oppgaven. Hvilke muligheter har 

de baltiske land til å oppnå en institusjonalisering av relasjoner mellom stat og 

samfunn, det vil si, for å utvikle et politisk fellesskap?  

 

 Utviklingen av et politisk samfunn blir av flere teoretikere (Linz m.fl.) sett på 

som juvelen i den demokratiske konsolideringsprosessen. Når de demokratiske 

institusjoner er på plass, og den politiske makten har byttet hender uten reaksjoner fra 

antidemokratiske krefter, legges det vekt på behovet for en dypere demokratisering; en 

demokratisk transisjon i samfunnet som helhet. Utviklingen av et politisk samfunn 

holdes opp som en normativ standard, men lite sies om hvordan selve prosessen kan 

skje. Og ikke minst; om den i det hele tatt kan finne sted. Denne oppgaven støtter seg 

på det perspektiv at et politisk samfunn først er realisert når de politiske partiene evner 

å aggregere og representere ulike sosiale, økonomiske, og andre gruppers interesser. 

Politiske partier vil dermed bli betraktet som vitale instrument i den demokratiske 

konsolideringsprosessen, og da spesielt når det gjelder å knytte bånd mellom stat og 

samfunn.1  

 

1.1.2. Avgrensning 

Formålet med denne oppgaven er å sammenlikne den demokratiske 

konsolideringsprosessen i Latvia og Litauen, med spesiell vekt på utviklingen av et 

politisk samfunn. Estland blir utelukket først og fremst av ressursmessige årsaker. 

Oppgavens teoretiske rammeverk er imidlertid av en slik art at grunntrekkene uten 

store problemer kan overføres til andre post-kommunistiske stater.  

                                                 
1 Versus det perspektiv som minimaliserer betydningen av forholdet mellom partier og 
samfunn, og måler partienes styrke ved å henvise til indre kvaliteter som struktur, lederskap 
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 Latvia og Litauen er sammenlignbare enheter i den forstand at de matcher på en 

rekke bakgrunnsvariabler som ikke er sentrale i undersøkelsen. De har i det siste 

århundret hatt en nokså parallell sosial, politisk og økonomisk  utvikling. Begge stater 

ble opprettet på ruinene av det russiske imperium etter den første verdenskrig, og de 

hadde ganske like forsøk på å skape demokratiske statsdannelser i 1920-30-årene. 

Mellomkrigstidens "demokratier" ble erstattet av autoritære regimer som satt med 

makten da russerne kom. Konsekvensene av den sovjetiske okkupasjonen har 

imidlertid vært svært forskjellig i de to republikkene. Selv om de sovjetiske strukturer 

ga et nokså likt inntrykk av den politiske, sosiale og økonomiske situasjonen i Latvia 

og Litauen på slutten av 1980-tallet, har kommunismen som system behandlet disse to 

baltiske nasjoner svært forskjellig. Den viktigste forskjellen mellom dem er at Litauen 

ble spart for den massive østslaviske immigrasjonen som Latvia erfarte. I hvilken grad 

dette skyldes førkommunistiske strukturelle trekk vil bli behandlet senere, og er ikke 

uten relevans for oppgaven som helhet.  

 Det som gjør det interessant å sammenlikne nettopp Latvia og Litauen er at 

dette er to stater som til tross for mange felles "uavhengige" variabler, sannsynligvis 

står overfor svært forskjellige utfordringer i den demokratiske 

konsolideringsprosessen. Spørsmålet er da om tendensene til forskjeller i politisk utfall 

kan relateres til de ulike strukturelle forhold og betingelser de politiske partiene 

opererer innenfor, eller om andre faktorer spiller en større rolle.   

 

1.2. Nasjonal selvbestemmelse  

De samme krefter som satte fri den demokratiske opposisjonen i Baltikum frigjorde 

også nasjonalismen. De antikommunistiske bevegelser var ikke motivert av politisk og 

økonomisk misnøye alene. Nasjonal selvbestemmelse var den viktigste 

mobiliseringsfaktoren, og også det første man oppnådde. Nasjonalismen er siden 

forblitt sentral i politikken i og blant de nylig dannede eller gjenopprettede statene i 

regionen. Den har både vært årsak til og effekt av de store reorganiseringer av det 

                                                                                                                                                         
m.m. (Dawisha & Parrott:1997:55). Denne «striden» går også tilbake til forkjemperne for hhv. 
et deltakende demokrati og et elitedemokrati.  
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politiske rom som rammer inn det Eric Hobsbawm kaller «det korte tyvende 

århundret» i Sentral- og Øst Europa (Age of extremes: The short twentieth century, 

1914-1991, London: Abacus, 1995).  

 Helt spesielt for det sovjetiske nasjonalitetsregimet var det at systemet 

institusjonaliserte kategorier både for nasjonale grupper og spenninger mellom dem. 

Nasjonale grupper ble definert både i territorielle-politiske (som nasjonale republikker) 

og i kulturelle termer (som nasjonaliteter). Dersom nasjonalitetene bodde eksklusivt i 

«sine egne» nasjonale republikker ville disse to definisjonene vært sammenfallende. 

Der hvor sammenfallet var minst, som i Estland og Latvia, ser vi i dag et sett av dypt 

strukturerte og i stor grad konfliktskapende forventninger om tilhørighet. Elitene i 

disse etterfølgerstatene, med sin dypt institusjonaliserte følelse av politisk eiendomsrett 

til de nye statsdannelsene, ser også disse som sine egne; som om de på en fundamental 

måte tilhører dem. Rogers Brubaker (1996:54-64) kaller dette «nasjonaliserende 

stater.» Han bruker dette begrepet i stedet for nasjonalstater for å understreke at han 

snakker om en dynamisk og ikke en statisk politisk situasjon. En nasjonaliserende stat 

er nettopp ikke en nasjonalstat slik den blir definert som en homogen stat hvor 

majoriteten av befolkningen tilhører den samme etnokulturelle nasjon. Heller det 

motsatte. En nasjonaliserende stat blir av titulærbefolkningens eliter betraktet som en 

ufullendt stat; en «urealisert» nasjonalstat av og for en spesiell nasjon. 

Nøkkelelementene i en nasjonaliserende stat er 1. Oppfatningen om at en spesiell 

etnokulturell nasjon (kjernenasjonen), adskilt fra befolkningen som helhet, har moralsk 

og politisk eiendomsrett til staten, og 2. Denne kjernenasjonen blir av sine eliter 

presentert som svak og underutviklet som et resultat av tidligere diskriminering og 

undertrykking. Elitene fører på denne måten et «kompensatorisk» prosjekt ved å bruke 

statsmakten til å fremme kjernenasjonens spesielle interesser (ibid:103-4). Brubaker 

hevder dermed at institusjonaliserte definisjoner av nasjonal enhet ikke bare spilte en 

hovedrolle i oppløsningen av Sovjetunionen, men at de også fortsetter å forme og 

strukturere det nasjonale spørsmål i etterfølgerstatene.  
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1.2.1. Latvia som nasjonaliserende stat. Konsekvenser?  

Nøkkelelementene i en nasjonaliserende stat er helt klart til stede i Latvia i dag. Da den 

juridiske uavhengigheten var sikret valgte de nye elitene i Latvia og Litauen svært 

forskjellige statsmodeller, og dermed også legitimeringsgrunnlag for statene. I Litauen 

kunne alle med permanent opphold i landet automatisk søke om statsborgerskap. 

Nasjonen ble her definert som en borgerlig nasjon; avgrenset av den legale og politiske 

kategorien statsborgerskap bestående av dem som bor i staten. De latviske eliter 

begrenset på sin side denne retten til borgere av mellomkrigstidens republikk og deres 

etterkommere. Denne strategien ekskluderte bevisst den østslaviske 

immigrantbefolkningen fra statsborgerskap og dermed også fra politiske rettigheter.2 

De fleste latviske politiske partier har siden dette sett det som sin fremste oppgave å 

beskytte titulærbefolkningens interesser, og å bruke statsmakten som et middel til å 

oppnå kjernenasjonens mål (Plakans:1997:273-4).  

 

 En slik legitimering av statsmakten i Latvia har altså ført til at de politiske eliter 

i stor grad ser på seg selv som representanter for nasjonen og "den nasjonale interesse". 

Det er vitale forskjeller mellom det å representere nasjonen og ikke samfunnet. 

Samfunnet er en kompleks organisme der en rekke forskjellige interesser blir artikulert 

gjennom ulike sosiale, økonomiske og politiske institusjoner.  Ifølge George Schöpflin  

(1993:278) vil  

 
A government representing society accept this pluralism and multifaceted character of it and 
equally the contradictory currents  that are the norms in a democratic system. The acceptance 
of democratic norms also implies that the government will not understand its own position as 
one of being the total victor, but only as the temporary representative of society until the next 

election.  
 

Regjeringer som representerer nasjonen vil ikke på samme måte stå til ansvar overfor 

samfunnet, og nasjonen i etnisk forstand er heller ikke et medium hvor mangfoldet av 

kryssende og motstridende interesser kommer til uttrykk. Et nasjonaliserende prosjekt 

                                                 
2 Cirka 700 000 mennesker av en befolkning på 2.67 millioner (Nørgaard:1996:172).  



Kap. 1: Innledning, bakgrunn og problemstiling 

 8 

innenfor rammen av en uavhengig stat har som konsekvens at det er vanskelig å peke 

på hva som er spesifikt nasjonalistisk ved den politikken som blir ført. I slike stater blir 

nasjonalismen et aspekt ved politikken - den omfatter både formell politikk og 

uformell praksis - og den eksisterer både innenfor og utenfor statsinstitusjonene 

(Brubaker:1996:84).  

 

 Siden uavhengigheten har de to vanligste temaene blant alle partiene på 

"høyresiden" og til dels også blant "sentrumspartiene" i Latvia vært, som Andrejs 

Plakans (1997:273) peker på; for det første "...that the Latvian state should have as its 

first priority the protection of the Lativian nation", og for det andre "...that the merged 

elite of reform communists, former communists and èmigrè Latvians in fact produced a 

debacle, or, at best, endangered the survival of the Latvian tauta3 in its own state."  

Plakans fortsetter med å hevde at i motsetning til i 1920-årene, da høyresiden hevdet at  

det parlamentariske systemet "ikke fungerte", har beskyldningene etter uavhengigheten 

i 1991 "tended to be not against the system but against the Soviet-era heritage that is 

said to have populated the system with persons insufficiently loyal to the present needs 

and future of the Latvian tauta". I praksis mener man her den østslaviske befolkningen 

som etter deres mening lett lar seg manipulere av Russland. Vektleggingen av at 

nasjonen er i fare, og at den må forsvares mot en indre og en ytre trussel gjør det også 

lite trolig at det politiske fokuset på nasjonen vil forsvinne i uoverskuelig fremtid. Selv 

om den sovjetiske fortiden vil bli fjernere etterhvert, vil landets geografiske plassering 

selvsagt ikke endres.   

 

 En politisk organisering rundt sosioøkonomiske skillelinjer i befolkningen kan 

skape  problemer for politiske eliter hvis legitimitet er knyttet opp til forsvar av den 

nasjonale interesse. Høyre-og sentrumspartiene har samtidig en dobbel interesse av å 

oppmuntre befolkningen til å "ofre" sine sosiale interesser til fordel for nasjonens 

                                                 
3 Den latviske termen tauta er sammenlignbar med det tyske ordet Volk, og har ingen presis 
norsk eller engelsk oversettelse. Latvia som stat (valsts) inneholder en nasjon (nâcija) som 
igjen inneholder flere tautas (latviere, russere, ukrainere, jøder o.s.v.)   
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beste: Både for å holde de mer østslavisk-vennlig venstrepartiene4 unna makten, og for 

å holde seg selv ved den.  

 

1.2.2. Konkretisering av problemstilling 

Også i Litauen har man sett klare tendenser til at høyresiden forsøker å fremstille seg 

selv som representanter for nasjonen. Den konstitusjonelle formen i Litauen er et 

liberalt demokrati, men det er ikke vanskelig å legge merke til den vekt nasjonen 

tillegges som kollektiv. Den litauiske katolske tradisjonen har lang erfaring i å se på 

nasjonen som et organisk hele der individuelle rettigheter artikulert gjennom partier og 

det sivile samfunn blir skjøvet i bakgrunnen (A. Lieven:1994:28). Den essensielle 

forskjellen mellom de to landene ligger imidlertid i det faktum at latvierne mobiliseres 

rundt en felles fiende; en indre trussel mot nasjonens overlevelsesevne. Dette er en 

mektig faktor for en liten nasjon som for få år siden sto i fare for å komme i mindretall 

i sitt eget land. I Litauen er nasjonalismen mer tradisjonell kollektivistisk, og fordi man 

ikke i samme grad har noen indre trussel mot nasjonen, blir det heller ikke oppfattet 

som like farlig å mobilisere og strukturere befolkningen rundt andre kategorier enn 

nasjonalitet. Alt tyder på at man har en mer politisert sosioøkonomisk skillelinje i 

Litauen, og at de litauiske eliter er mindre integrert i politiske, økonomiske og sosiale 

spørsmål enn de latviske (A. Steen:1997:10).  

   

 En sentral tilnærming til problemet med å utvikle et politisk samfunn der de 

politiske partiene er i stand til å aggregere, artikulere og representere ulike sosiale og 

økonomiske gruppers interesser, vil være å undersøke hvorvidt denne nasjonalistiske 

legitimeringen av statsmakten i Latvia påvirker hvilke typer partier som vokser frem. 

Er det slik at partiene i Litauen er kommet lenger i å identifisere og henvende seg til 

konkrete sosioøkonomiske velgergrupper fordi man ikke har denne "indre trusselen" 

                                                 
4 Spesielt «venstrepartiet» Harmoni for Latvia har en mer forsonende holdning overfor 
østslaverne, og ønsker en integrasjonsløsning overfor den store minoriteten i landet. Dette vil 
sannsynligvis også gavne deres interesser ettersom en stor andel av denne minoriteten blir 
oppfattet å være en "naturlig" velgergruppe for venstrepartiene.  
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mot nasjonens eksistens, eller vil strukturelle variabler som for eksempel valgordning 

og styreform spille en større rolle for utviklingen av et politisk fellesskap?     

 



 

 11 

2. Begreper, teori og metode 

De fleste teoretikere (Linz & Stepan m.fl.) legger vekt på at selve fremveksten av 

demokratiet og dets konsolidering må betraktes som to ulike og atskilte fenomen. En 

konsolidering av demokratiet må analytisk skilles fra selve transisjonen ettersom 

førstnevnte i all hovedsak krever andre og et større antall betingelser enn selve 

fremveksten. Som Shin  (1994:151) hevder: "the causes responsible for the emergence 

of democracy are not the same as those who promote its consolidation." Linz og 

Stepan (1996:3) definerer en komplett demokratisk transisjon slik:  

 

A democratic transition is completed when sufficient agreement has been reached about 
political procedures to produce an elected government, when a government comes to power 

as a direct result of a free and popular vote, when this government  
de facto has the authority to generate new policies, and when the executive, legislative and 
judicial power generated by the new democracy does not have to share power with other 

bodies de jure.   
 

I de fleste tilfeller vil det som nevnt være en rekke andre faktorer som må være på 

plass før vi kan snakke om et konsolidert demokrati. Linz og Stepan (ibid:5) hevder i 

første rekke at et demokratiet er konsolidert dersom det er blitt "the only game in 

town." Dette går på atferdsmessige, holdningsmessige og konstitusjonelle faktorer. 

Atferdsmessig at ingen betydelige aktører innenfor staten forsøker å nå sine mål med 

udemokratiske midler; holdningsmessig at majoriteten av befolkningen opplever at 

demokratiet er den regimeformen som er best egnet til å styre samfunnet, og 

konstitusjonelt at statlige myndigheter blir underlagt spesifikke retningslinjer for 

konfliktløsning m.m. Linz og Stepan (ibid:7-12) trekker så frem fem områder som 

alene og i gjensidig forsterkning må eksistere eller være under oppbygging for at 

konsolideringen skal kunne realiseres. For det første må mulighetene være til stede for 

utviklingen av et sivilt samfunn. For det andre så må det eksistere et relativt autonomt 

politisk samfunn, og for det tredje så må det eksistere klare rettsregler som sikrer 

legale garantier for borgernes friheter og et uavhengig organisasjonsliv. Betingelse 

nummer fire og fem går på om statsbyråkratiet er i stand til å tjene den nye 

demokratiske regjeringen, og om det har funnet sted en institusjonalisering av et 
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økonomisk samfunn. Hovedvekten i denne oppgaven vil ligge på utviklingen av et 

politisk fellesskap, med spesiell vekt på forholdet mellom de politiske partier og 

samfunnet. Også Linz og Stepan legger stor vekt på dette. I sin bok "Problems of 

Democratic Transition and Consolidation" hevder de at "a modern democratic polity 

requires that political parties aggregate and represent the organized interests of 

society" (1996:269).  

 

2.1. Politiske partier og demokratisk konsolidering - har partier 
betydning? 

Den rollen politiske partier og partisystemer spiller i regimeendringer er imidlertid 

også blitt problematisert. Gitt den økonomiske, politiske og institusjonelle ustabiliteten 

i de fleste post-kommunistiske demokratier, blir det ofte fremholdt at en programbasert 

strukturering av partisystemet i slike land vil være en vanskelig, hvis ikke umulig 

prosess. De fremvoksende partisystemene er forskjellige fra etablerte, vestlige 

partisystemer på en rekke områder. Velgergrunnlaget er i all vesentlig grad ustabilt 

fordi partiene mangler kontinuerlig politisk støtte og identifikasjon. På denne måten er 

de essensielt åpne, selv om dette vil variere i forhold til om skillelinjestrukturen i 

samfunnet gir en basis for “party appeals”. Mange hevder således at politiske partier i 

de nye demokratiene ikke er i stand til å spille den rollen vestlig terminologi tillegger 

dem. I de siste tiårene har også partienes rolle i den vestlige verden forandret seg. 

Avtagende parti-identifikasjon blant befolkningen, synkende medlemsskap i partiene, 

samt økning i “flytende” stemmegivning har gjort vestlige demokratier mer ustabile 

enn tidligere, og reist spørsmålstegn ved i hvilken grad partienes rolle som 

hovedformidlere mellom stat og samfunn kan opprettholdes.   

 

 Phillip Schmitter er en av dem som kritiserer den optimismen som gjør seg 

gjeldende når det gjelder partienes sentrale rolle i transisjonen av regimer. Han hevder 

at man enten ignorerer de vesentlige forandringer som har funnet sted i partienes natur 

og rolle i veletablerte vestlige demokratier, eller at man anakronistisk antar at partiene i 
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dagens nye demokratier må gå igjennom alle stadier og utføre alle de funksjoner de 

vestlige partiene er blitt tillagt:  

 
Today`s citizens - even in polities that have long suffered under authoritarian rule - have 

quite different organisational skills, are less likely to identify so closely with partisan symbols 
or ideologies, and defend a much more variegated set of interests. Moreover, the new regimes 

are emerging in an international environment virtually saturated with different models of 
successful collective action. All this may not preclude a hegemonic role for parties in the 

representation of social groups, but it does suggest that they will be facing more competition 
from interest associations and social movements than their predecessors and that we should 

revise our thinking about democratisation accordingly (“The consolidation of democracy and 
representation of social groups”. American Behavioural Scientist,  

1991, s.426-7).  
 

I de post-kommunistiske landene i hele den tidligere Østblokken vil det likevel være få 

andre instrumenter som effektivt kan institusjonalisere relasjoner mellom stat og 

samfunn. Schmitter baserer seg nok også litt for mye på vestlige erfaringer når han 

fremhever den konkurransen partiene kan forvente å møte fra interessegrupper og 

sosiale bevegelser. Organisasjonssamfunnet er i alle disse landene relativt svakt, og 

frivillige organisasjoner innehar heller ikke de samme funksjoner i forhold til staten 

slik man kjenner det i den vestlige verden.5  

 

2.1.1. Partienes funksjoner.  

Et konsolidert demokrati vil måtte innebære en form for strukturerte forbindelser 

mellom borgerne og de politiske beslutningstakerne. Slike bånd er typisk organisert via 

politiske partier. I litteraturen om regimeendringer og demokratiske transisjoner har 

mye av vekten ligget på selve statsbyggingsprosessen; det vil si, en opptatthet med 

definisjoner av institusjonelle strukturer og formaliseringen av prosedyrer for 

konfliktløsning. Behovet for et komplementært “buttom-up”, samfunnsmessig 

perspektiv er derfor stort. Det å fokusere på politiske partier og partisystemer er (i det 

hele tatt) et sentralt tema for å kunne vurdere prosessen fra demokratisk transisjon til 

demokratisk konsolidering: Moderne politikk er partipolitikk;  

 

                                                 
5 Med dette menes først og fremst fraværet av en “korporativ kanal”.  
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…political parties are the major actors in the system that connects the citizenry and the 
governmental proccess. Parties sort through citizen`s demands and turn them into political 

issues by working out policy alternatives in light of the general principles for which the 
respective parties stand (Klingemann, Hofferbert & Budge:1994:5).  

 

Politiske partier tillegges således spesielle forpliktelser i den vestlige “parti-

ortodoksien”; den såkalte input-funksjonen. Ved å fremme og beskytte velgernes 

interesser (interesseartikulering), ved å gi informasjon og bidra til opinionsdannelse 

(sosialisering), ved å presentere en rekke valgmuligheter (programbasert funksjon) og 

gi mulighet for medlemsskap (organisatorisk funksjon), gjør de vanlige borgere i stand 

til å delta i og øve innflytelse over den politiske prosessen (David Arter:1996:3). Helt 

kort så utdanner, aktiverer og integrerer politiske partier medlemmer av det politiske 

samfunnet. For å oppnå dette må partiene på en eller annen måte være organisert rundt 

sosiale skillelinjer og artikulere ulike politiske programmer i valgkampanjer. Dersom 

partiene ikke gir velgerne muligheter til å skille mellom dem - det vil si, ikke 

presenterer særtrekk - vil stemmegivning etter all sannsynlighet baseres på personvalg 

og legge forholdene til rette for elitistiske politiske partier med større eller mindre 

innslag av karismatisk autoritet. I Almonds og Verbas berømte The Civic Culture 

(1965:357-8) blir skillelinjer betraktet som fundamentale i det politiske liv:  

 
Without some meaningfully structured cleavage in society, it is hard to see how democratic 
politics can operate. If democracy involves at some point a choice between alternatives, the 
choice must be about something. If there were no cleavage, if people did not combine into 

meaningfully opposed political groupings, this would suggest … a community in which 
politics was of no real importance to the community and one in which the alternation of 

political elites meant little.   
 

2.2. Teoretisk forankring 

Det sentrale spørsmålet blir selvsagt hvordan man skal komme frem til dette 

fenomenet: Hvilke faktorer vil påvirke mulighetene for utviklingen av et politisk 

samfunn? Hvilke faktorer er gunstige for dette aspektet ved den demokratiske 

konsolideringen, og hvilke er ikke det? Innenfor komparativ metode er det vanlig å 

skille mellom nødvendige og tilstrekkelige betingelser for at et politisk fenomen skal 

kunne vokse frem (Lane m.fl.1994:kap.6). Når det gjelder mulighetene for demokratisk 
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konsolidering har imidlertid tendensen i den senere tid, representert ved blant andre 

Juan Linz og Guillermo O`Donnell, vært å modifisere dette noe, og heller legge vekten 

på gunstige og ugunstige faktorer. Generelle erfaringer innenfor studiet av 

demokratiserende stater har også gitt en forståelse av at konsolideringsprosessen ikke 

kan forklares uten gjennom en kombinasjon av flere variabler. Manglende funn av 

sterke sammenhenger og enkle betingelser har ført til at forklaringsmodellene har gått i 

en eklektisk retning. Man er i mindre grad opptatt av å sette ulike forklaringsvariable 

opp mot hverandre, og har heller rettet oppmerksomheten mot hvordan de ulike 

variablene sammen kan betinge eller forklare et visst utfall.    

 

2.2.1. Kitschelts bidrag.  

Herbert Kitschelt har utviklet en teori hvor han ser på egenskaper ved de politiske 

partiene som helt avgjørende for stabiliseringen og konsolideringen av demokratiet i de 

post-kommunistiske statene. En av hans hovedteser er at forskjellige typer partier vil 

stå i et ulikt forhold til institusjonaliseringen av relasjoner mellom stat og samfunn, og 

dermed også til utviklingen av et politisk fellesskap i de post-kommunistiske 

samfunnene.  Kitschelt baserer seg på det som innenfor komparativ metode kalles 

kontekstuelle faktorer. Slike faktorer kan være en nasjons historiske bakgrunn og 

erfaring med demokrati, geografisk beliggenhet, politisk og sosial struktur m.m. 

Innenfor dette perspektivet er det vanlig å se komparativ analyse som et forsøk på å 

generalisere hvilken innvirkning konteksten har på mulighetene for at en fenomen skal 

vokse frem (Mayer, Burnett & Ogden:1993:5).  

 Kitschelts teori roterer rundt mulighetene for utviklingen av såkalte 

programbaserte partier6 i de post-kommunistiske statene. Artikkelen tar også opp 

mulige hovedskillelinjer i de ulike landene, men dette vil ikke være hovedfokus her. 

Hvorvidt en programbasert strukturering av partisystemet kan finne sted, avhenger 

ifølge Kitschelt (1995:447) av:  

                                                 
6 Fritt oversatt fra Kitschelts "programmatic parties" slik han bruker det i sin artikkel 
"Formation of party cleavages in post-communist democracies," Political Communication, 
1995. 
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…the countries` democratic experience and the nature of their democratic institutions 
fostering more personalized or more depersonalized power relations. These institutions, in 

turn, are influenced by the pathway of transition from communism to democracy, the type of 
communist rule and earlier traditions of democratization and industrialization in the inter-

war era. 
 

2.2.1.1 Programbaserte, karismatiske og klientistiske partier  

Som allerede nevnt hevder Kitschelt at veien frem mot et politisk samfunn vil avhenge 

av egenskaper ved de partiene som opererer i det politiske landskapet, og som ideelt 

sett skal formidle en viss representativitet. Når velgere velger nye partier er det 

hovedsakelig etter èn av tre overveininger: Sympati med personen som er partiets 

leder, forventede personlige og selektive, konkrete og ikke konkrete fordeler dersom 

partiet vinner, eller på grunn av forventninger om indirekte fordeler i form av 

kollektive goder dersom partiet vinner valget. Disse overveiningene samsvarer med tre 

ulike typer politiske partier: Karismatiske,  klientistiske og programbaserte partier. I 

virkeligheten går disse selvsagt over i hverandre. Når partier først har etablert en 

forbindelse til velgergrupper er en fortsatt støtte også avhengig av velgernes tilpasning 

og eventuelle sosialisering. Sosialisering kan imidlertid kun forklare opprettholdelse av 

en forbindelse; ikke fremveksten av nye partier eller at nye velgere som nettopp har 

fått stemmerett slutter seg til (Kitschelt:1995:447).  

 

 Programbaserte partier er partier med klart definerte politiske programmer og 

målgrupper som reflekterer reelle skillelinjer i befolkningen. Slike har relativt høye 

koordinasjonskostnader både for partiets ledere og velgere. Lederne må forsøke å 

bygge opp en velfungerende partiorganisasjon, mens velgerne blir bedt om å kalkulere 

mellom partiets strategi på den ene siden, og egne individuelle fordeler fra de 

kollektive goder på den andre. Programbaserte partier krever således “…the greatest 

amount of information and cognitive skills among voters to arrive at an intellegent 

choice between competing alternatives” (Kitschelt:1995:449).  

 Karismatiske partier unngår på sin side høye kostnader knyttet til organisasjon 

og politisk konsensus-bygging fordi de ikke omfatter mer enn en ustrukturert masse av 
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velgere som flokkes rundt en leder. Karismatisk autoritet er imidlertid ofte ustabilt. 

Ikke bare fordi man er avhengig av èn enkelt leder, men også fordi denne lederen før 

eller siden må forsyne sine velgere med ikke ubetydelige goder. Klientistiske partier 

gjør som programbaserte store investeringer i organisasjonsstrukturen, men unngår 

høye kostnader med hensyn til oppbyggingen av en autoritativ partiorganisasjon (d.v.s. 

konsensus-bygging). Selv om programbaserte partier er vanskeligere å bygge opp enn 

karismatiske eller klientistiske, er de ifølge Kitschelt (1995:450) “more likely to 

reinforce the consolidation and stability of democratic regimes than the two 

alternative modes of party-voter linkage.” En programbasert strukturering av 

partikonkurransen vil gi velgerne en rasjonell motivasjon til å delta i valg, og vil i 

større grad enn andre typer partier bidra til at befolkningen kan identifisere sine 

sosiale, økonomiske, o.s.v. interesser. Karismatiske og klientistiske partier bruker helt 

andre incentiver enn programbaserte for å tiltrekke seg velgere, og de har en tendens til 

å få den demokratiske konkurransen til å virke irrelevant og irrasjonell. Dersom 

partikonkurransen er basert på individuelle politikeres karisma, gir velgerne disse de 

facto blanke ark etter at de er valgt. Velgerne kan ikke rasjonelt kalkulere de politiske 

konsekvensene av sine valg, og kan finne sine interesser undergravet av det samme 

partiet som de stemte for. Ifølge Kitschelt (1995:451) er denne mangelen på “…a 

rational, deliberative base of the voter-leader linkage the major weakness of 

charismatic political competition.”  Det retter også oppmerksomheten mot det 

O`Donnell (1993) har kalt “fullmaktsdemokratier.”  

 

 Ifølge Kitschelt (1995:450) så kan klientistisk-og karismatiskbaserte 

partisystemer overleve så lenge 1. Partiene har å gjøre med usofistikerte og uutdannede 

velgere for hvem avviket mellom demokratiske regler og det som faktisk foregår ikke 

er merkbart eller problematisk, og 2. Dersom de ikke opererer i en kontekst med 

økonomisk vekst og sektorforandringer som forstyrrer balansen mellom partiene som 

finnes i systemet. Jeg vil legge til et tredje punkt, nemlig mulighetene for at de 

politiske eliter mer eller mindre bevisst går inn for en demobilisering av befolkningen.   
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2.3. Kontekstuelle variabler 

Kitschelts teori er som nevnt basert på at en rekke faktorer vil virke inn på hvilke typer 

partier som vokser frem i de ulike landene, og de post-kommunistiske statene vil heller 

ikke ha samme mulighet til å oppnå en programbasert strukturering av 

partikonkurransen. I hans analyse gis faktorer både fra mellomkrigstiden og 

kommunistperioden betydning for dagens politiske situasjon.  

 

2.3.1. Økonomisk utvikling i mellomkrigstiden 

Økonomisk utvikling i mellomkrigstiden hadde ifølge Kitschelt innvirkning på hvilken 

legitimitet kommunismen fikk i de ulike landene. Han hevder at kommunismen fikk 

størst legitimitet i perifere og halvperifere områder av den europeiske kapitalismen. I 

de mer industrialiserte områder som Tsjekkia og DDR fikk ikke den kommunistiske 

moderniseringsmodellen samme legitimitet knyttet til vekst i velstand. I regioner med 

tidlig industrialisering og politisk mobilisering av sterke og radikale 

arbeiderklassebevegelser var sosiale splittelser allerede konvertert til partipolitiske 

skillelinjer, og i ulik grad “frosset” selv om de underliggende samfunnsforhold 

forandret seg.  

 Hvilken legitimitet kommunismen fikk i de ulike landene hadde på sin side 

innflytelse på kommunistregimets natur, og på hvilke typer partier som vokser frem i 

dagens politiske situasjon. Ikke minst gjelder dette hvorvidt Kommunistpartiet 

overlevde transisjonen til demokrati. Ifølge Kitschelt er mulighetene for en 

programbasert strukturering av partikonkurransen størst i de statene der 

Kommunistpartiet ikke overlevde transisjonen til den “vestlige verden”. Dette 

begrunnes med at de post-kommunistiske partiene7 vil ha interesse av å bygge videre 

på og forsterke det gamle regimets nettverk. Alle de tre baltiske landene blir 

karakterisert som halvperifere regioner i den europeiske kapitalismen, uten at han går 

videre inn på forskjellene mellom dem. Estland og Latvia var mest industrialisert, 
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mens Litauen i all hovedsak var et jordbruksland. I de land hvor Kommunistpartiet 

overlevde transisjonen til demokrati og også deltok i utformingen av det nye systemet, 

kan man altså teoretisk sett forvente at karismatiske og klientistiske partier i større grad 

vil dominere enn i land hvor de gamle partieliter ble ekskludert.   

 

2.3.2. Demokratisk utvikling i mellomkrigstiden 

Kitschelt (1995:451) hevder at demokratisk erfaring vil ha størst innvirkning på dagens 

politiske situasjon dersom 1. Demokratiet varte en lengre periode i mellomkrigstiden, 

og 2. Dersom det ble gjenopprettet etter krigen. Dette siste gjelder ikke for noen av de 

baltiske republikker ettersom de ble innlemmet i Sovjetunionen allerede i 1940. 

Dersom demokratisk erfaring har betydning for dagens politiske situasjon, vil denne 

ventelig gjøre seg sterkere gjeldende i Latvia enn i Litauen.  

Når man sammenligner med andre demokratiserende stater som ikke har vært 

kommunistiske, kan man imidlertid hevde at de post-kommunistiske landene har liten 

tidligere demokratisk erfaring å dra nytte av. Denne ulempen er størst med hensyn til 

menneskelig kapital. Som Bruce Parrot (1997:11) hevder;  

 

Measured against Latin America and Southern Europe, where authoritarian and democratic 
rule frequently alternated with one another in the past, Eastern Europe has no such 

democratic tradition. The so-called democratic experiments of the interwar period lasted less 
than a decade and are best understood, in any case, as authoritarian politics in democratic 

guise.  
 

2.3.3. Ulike typer kommunistregimer og Sovjetperiodens virkninger 

Kitschelts teori legger opp til at kommunistpartiene både i de østeuropeiske 

satelittstatene såvel som innenfor det sovjetiske imperium måtte tilpasse seg 

forskjellige historiske og samfunnsmessige forhold, og at de således varierte langs 

viktige dimensjoner. Ifølge Kitschelt skyldtes denne variasjonen først og fremst ulik 

grad av industrialisering i mellomkrigstiden. Hvilken form og hvilket innhold 

kommunistregimet fikk i de ulike landene hadde på sin side betydning for tempo og 

                                                                                                                                                         
7 Post-kommunistisk parti slik det brukes her refererer til Kommunistpartiets direkte 
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substans i overgangene til demokrati. Valg av politisk struktur etter kommunismens 

fall ble påvirket av måten den politiske transisjonen foregikk på, og de ulike typer 

kommunistregimer varierte i transisjonen med hensyn til hvilken rolle de 

kommunistiske eliter spilte i utformingen av det nye systemet. Det gamle regimets 

eliter vil som allerede nevnt foretrekke konkurranseregler som personifiserer makt. Der 

hvor partielitene fremdeles hadde legitimitet, som i Litauen, fikk man ifølge Kitschelt 

(1995:453) partistrukturer som legger opp til en videreføring av personlige kontakter 

og nettverk. Kitschelt opererer med tre typer kommunistregimer som varierer langs tre 

dimensjoner.  

  

 Når det gjelder sovjetperiodens virkninger så opererer ikke Kitschelt direkte 

med en slik variabel. For å forstå den politiske situasjonen i dag, må man imidlertid 

inkludere de sosiale, politiske og økonomiske konsekvensene av det sovjetiske 

regimet. Selv om de kommunistiske regimene generelt forfulgte den samme sosiale og 

økonomiske politikken, har effektene av det kommunistiske styret variert blant landene 

og således bidratt til ulike nasjonale endringsforløp i den postkommunistiske 

politikken. Som allerede nevnt er den viktigste forskjellen mellom Latvia og Litauen 

det faktum at Litauen ble spart for den massive østslaviske innvandringen som Latvia 

opplevde: En innvandring som i dag utgjør kjernen i landets største politiske og 

demokratiske problem.  

 

2.3.4. Politisk struktur og valgordning 

Kitschelt hevder at de nåværende demokratiske strukturer generelt, og hvorvidt de 

fremmer personifiserte eller upersonlige maktrelasjoner spesielt, vil være av stor 

betydning for mulighetene for en programbasert strukturering av partikonkurransen. 

Hans argument er at partier i større grad er organisert rundt programbasert konkurranse 

dersom spillets regler avpersonifiserer den politiske makten. Slike regler kan bidra til å 

undergrave patron-klient forhold og karismatiske autoriteter til fordel for politiske 

team som opererer på en felles politisk plattform. Kitschelt hevder at parlamentarisme i 

                                                                                                                                                         
etterfølgerparti.  
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større grad enn presidentsystemer fremmer en programbasert konkurranse. Et 

presidentsystem kan føre til maktkonsentrasjon hos karismatiske ledere og til 

oppløsning av partier fordi personlig konkurranse vinner over lagånden. 

Innflytelsesrike presidenter kan også systematisk spille partier ut mot hverandre, og 

føre en splitt og hersk politikk med skiftende koalisjoner i parlamentet (1995:452).8   

 Også valgordningen vil ifølge Kitschelt ha innvirkning på enheten i partiene. 

Flertallsvalg i enmannskretser vil i større grad enn PR-valg personifisere den politiske 

konkurransen, og sannsynligheten for at fraksjonalisme og klientisme oppstår er stor. 

PR-valg vil imidlertid bare tjene en programbasert konkurranse opp til et visst nivå 

ettersom ekstrem fragmentering gjør det vanskelig for velgerne å skille mellom 

partiene.  

 Latvia og Litauen har valgt ulike institusjonelle løsninger etter 1991. Følger 

man Kitschelt så vil de parlamentariske strukturer og PR-valgene i Latvia i større grad 

fremme utviklingen av programbaserte partier enn Litauens semi-presidentsystem og 

blandede valgordning. Også Linz (1990:153) hevder at presidentsystemer i tidligere 

autoritære/totalitære samfunn gir individuelle ledere altfor stor makt og at de kan 

blokkere utviklingen av en reell partikonkurranse. 

 

Oppgavens teoretiske rammeverk vil da se slik ut:  

Programbasert
strukturering av 
partikonkurransen

Grad av økonomisk
utvikling i
mellomkrigstiden

Grad av demokratisk
utvikling i
mellomkrigstiden

Kommunist-
regimets
natur

Transisjonens
natur

Politsisk struktur
og 
valgordning

 
Figur 2.1: Oppgavens kontekstuelle variabler. 

                                                 
8 Dette siste er Walesas presidentperiode i Polen et klart eksempel på.  
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2.4. Bruken av teori 

Som det fremgår av denne korte gjennomgangen så vil jeg ved å legge meg nært opp til 

Kitschelts kontekstuelle variabler, også i hovedsak behandle de faktorer han mener er 

gunstige for utviklingen av et politisk samfunn i de post-kommunistiske statene. Dette 

vil imidlertid ikke bli gjort ukritisk. Teorien har et generaliserende sikte, idet Kitschelt 

ved hjelp av ulike kontekstuelle variabler forsøker å forklare (og predikere) parti-og 

samfunnsutviklingen i alle de tidligere østblokklandene. Hans teoretiske hovedpoeng 

er å vise hvordan kontinuitet i form av et samlet lederskap fra det gamle regimet kan 

blokkere utviklingen av såkalte programbaserte partier. Jeg vil problematisere dette, og 

ikke uten videre akseptere Kitschelts påstand om at karismatisk og klientistisk 

partidominans nærmest logisk følger av det faktum at Kommunistpartiet overlevde 

transisjonen til demokrati. Et annet sentral problem med Kitschelts teori er at den ikke 

fanger opp den fundamentalt forskjellige demografiske utviklingen som flere av de 

tidligere Sovjetrepublikkene har hatt i forhold til landene i Sentral- og Øst Europa. 

Eksistensen av en stor østslavisk minoritet i Latvia har skapt en helt spesiell 

innenrikspolitisk situasjon som generaliserende teorier om post-kommunistiske 

samfunn i liten grad fanger opp.  

 

  Det er også et spørsmål om i hvilken grad såkalte klientistiske partier bør 

inkluderes som en egen type. Muligens bør de behandles som en undergruppe av 

karismatiske partier ettersom slike også før eller siden må levere ikke ubetydelige 

goder til sine tilhengere. I hvilken grad disse partitypene er fruktbare kategorier er 

imidlertid ikke et fokus i oppgaven. Kitschelts modell vil hovedsakelig bli brukt som et 

teoretisk rammeverk; som en strukturmodell til å putte data inn i. Selve teorigrunnlaget 

vil bli problematisert, men jeg kan av åpenbare årsaker ikke empirisk teste hele teorien. 

 

2.5. Metode 

Denne oppgaven har altså et visst teori-svekkende formål. De to 

undersøkelsesenhetene kan ikke i seg selv avkrefte teorien, men de kan og vil stille 
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spørsmål ved dens gyldighet innenfor det området den dekker. Kitschelts modell er en 

teori som fokuserer på såkalte kontekstuelle variabler, det vil si, variabler som først og 

fremst tar opp faktorer som struktur og kontekst. Det jeg forventer å finne er at disse 

ikke i den grad Kitschelt selv hevder vil kunne forklare de tendenser til forskjeller som 

finnes mellom landene.  

Dette er også en predikativ oppgave idet hensikten ikke er å forklare et gitt 

historisk resultat, men å se på mulighetene og betingelsene for et bestemt utfall i 

statenes politiske utvikling. Hovedmålet blir da å sannsynliggjøre hvilken retning 

prosessen tar, og hvilke variabler som sterkest forklarer denne retningen. Tendenser til 

forskjeller i politisk utfall kan da relateres til de ulike betingelser den demokratiske 

konsolideringsprosessen og utviklingen av partisystemet foregår i. Som allerede nevnt 

skiller den komparative metoden mellom nødvendige og tilstrekkelige betingelser. Ved 

å benytte både nødvendige og tilstrekkelige betingelser for et fenomen, er 

sammenhengen mellom fenomenet og forklaring i mindre grad knyttet til samvariasjon 

(avhengig av type betingelser). En nødvendig betingelse for et fenomen er en 

betingelse som må være til stede for at det skal være mulig å “oppnå” fenomenet, men 

som i seg selv ikke er noen garanti for at det skjer. En tilstrekkelig betingelse er en 

sterkere forbindelse ved at denne i seg selv også er tilstrekkelig for at fenomenet skal 

skje, og at man her derfor kan forvente en samvariasjon mellom uavhengig og 

avhengig variabel (Lane m.fl. 1994:kap.6). Det er imidlertid vanskelig å benytte 

begrepene nødvendige og tilstrekkelige betingelser uten modifikasjoner. Ifølge Shin 

(1994:151) har manglende funn av nødvendige og tilstrekkelige betingelser i empirisk 

forskning ført til at man i stedet snakker om gunstige og ugunstige faktorer for en 

demokratisk konsolidering. Eller med hans egne ord:  

 
In searching for answers, the scholars including Juan Linz, Guillermo O`Donnell, Phillip 

Schmitter etc. have eschewed the concept of necessary and sufficient conditions so frequently 
used in earlier empirical research on democratic development. Instead they have all opted to 

use the concept offacilitating and obstructing factors or conditions. 
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2.5.1. Komparativ metode  

Grunnlaget for oppgaven bygger hovedsakelig på komparativ metode. Selve termen 

“komparativ metode” har en standardmening innenfor samfunnsvitenskapen; “…it 

refers to the methodological issues that arise in the systematic analysis of a small 

number of cases, or a small N” (Collier:1993:105). Ifølge Lijphart gir den komparative 

metoden en svakere mulighet enn den eksperimentelle eller statistiske metode når det 

gjelder å evaluere hypoteser. Komparasjon av et få antall enheter er svakere på dette 

området fordi man ikke kan kontrollere for utenforliggende variablers innflytelse 

(mangel på eksperimentell kontroll), men også fordi man har problemet med “many 

variables, small N” (Collier:1993:107). Når man velger å studere få enheter møter man 

altså vanligvis dilemmaet med å ende opp med flere rivaliserende forklaringer å 

vurdere enn enheter å observere. Det finnes imidlertid delvise løsninger på dette 

problemet. Det vanligste er å fokusere på “sammenlignbare enheter”, det vil si, på 

enheter som 1. matcher på flere variabler som ikke er sentrale i undersøkelsen, og på 

denne måten “kontrollere” for disse variablene; eller 2. fokusere på enheter som 

“…differs in terms of the key variables that are the focus of analysis, thereby allowing 

a more adequatee assessment of their influence” (ibid:107). Valget av enheter bli på 

denne måten en delvis erstatning for statistisk eller eksperimentell kontroll.  

  

 Som allerede nevnt så er Latvia og Litauen sammenlignbare enheter i den 

forstand at de ikke varierer betydelig på ulike bakgrunnsvariabler. Jeg vil tillegge dem 

større variasjon enn hva Kitschelts teori legger opp til, men hovedfokus vil ligge på 

variasjon i enkelte nøkkelvariabler. De viktigste variablene som skiller de to enhetene 

fra hverandre er 1. Legitimering av statsmakten etter kommunismens fall, og 2. 

Hvorvidt det fantes et samlet lederskap fra det gamle regimet i transisjonen mot 

demokrati. Dette blir med andre ord en kombinasjon av de to overfornevnte strategier, 

der Kitschelts modell fungerer som et overordnet perspektiv. Hans kontekstuelle 

variabler kan på overflaten synes å ha samme innvirkning på den avhengige variabel. 

En grundigere analyse avslører imidlertid forskjeller, og spørsmålet blir da om det er 
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disse forskjellene som kan forklare den forventede variasjonen, eller om andre faktorer 

spiller inn. Drøfting av hvorvidt empiri støtter teori vil således stå sentralt i oppgaven. 

Siden jeg av åpenbare årsaker ikke empirisk kan teste hele teorien, vil det imidlertid 

ikke være mulig å si noe om hvorvidt resultatet av analysen følger med logisk 

nødvendighet. Spørsmålet blir snarere om min overordnede teori i det hele tatt er 

relevant for å belyse forskjellene mellom landene. Dette siste antyder noe jeg allerede 

har vært inne på, nemlig muligheten for at teorien ikke er gyldig innenfor det området 

den dekker.  

 

2.5.2. Oppgavens kildegrunnlag   

Hoveddelen av oppgaven må nødvendigvis basere seg på foreliggende empirisk 

materiale i form av både kvalitative sekundærkilder og kvantitativ statistikk. De fleste 

av de kontekstuelle variablene kan ikke operasjonaliseres direkte. Grad av økonomisk 

utvikling i mellomkrigstiden vil være nokså enkelt å måle, mens “demokratisk 

erfaring” er vanskeligere. Dette gjelder også for “kommunistregimets natur”, ettersom 

dette er størrelser det alltid vil være uenighet om. Fordi dette i en viss grad er en 

historieorientert studie med delfokus på tidligere perioder, vil de fleste kildene altså 

være sekundær informasjon og innebære allerede fortolkede data. Det vil her være av 

stor betydning å ikke basere seg kun på èn kilde pr variabel. Variablene “legitimering 

av statsmakten” og “politisk struktur” er det lettere å forholde seg til ettersom både 

grunnlover og statsborgerskapslovgivning er relativt lett tilgjengelige.  

 

2.5.3. Den avhengige variabel 

Formålet med oppgaven er altså å undersøke hvilke typer partier som vokser frem i den 

post-kommunistiske konteksten, samt å avdekke og forklare  forskjeller mellom de to 

undersøkelsesenhetene. Dette blir på mange måter nok et "top-down" perspektiv, idet 

jeg hovedsakelig har valgt å fokusere på hvordan de politiske partiene kan bidra til 

utviklingen av et politisk samfunn, og ikke primært hvordan befolkningen opptrer 

politisk. Undersøkelsen skal således ikke gi svar på hvordan ulike sosiale grupper 
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fordeler sine stemmer, men i hvilken grad partiene selv bidrar til å skape sine egne 

velgergrupper: Hvordan de posisjonerer seg i det politiske landskapet, og i hvilken 

grad det er forskjeller mellom de to landenes partier. 

 

 Det teoretiske begrepet "politisk samfunn" inneholder mange dimensjoner, og 

ikke alle vil kunne bli behandlet her. For å operasjonalisere dette til en empirisk målbar 

størrelse har jeg altså valgt å analysere hvorvidt partisystemene i de to landene er 

strukturert rundt programbaserte partier. Høy grad av slik strukturering indikerer gode 

muligheter for utviklingen av et politisk samfunn, mens en strukturering rundt 

karismatiske eller klientistiske partier vil innebære at samfunnene bare i liten grad kan 

influere den politikken som blir ført. Jeg er klar over problemene knyttet til denne 

definisjonen. Grenseverdiene for utviklingen av et politisk samfunn er uklare; det vil 

for eksempel være uenighet om i hvor stor grad partiene må henvende seg til konkrete 

grupper i samfunnet før man kan definere dem som programbaserte. En 

sammenlikning av de to landene vil likevel gi indikasjoner på hvor langt de er kommet, 

og etablere en retning i tendensen.  

 Mitt empiriske materiale er på den annen side ikke tilstrekkelig til å kunne 

komme med klare konklusjoner om partienes velgergrunnlag eller "forhold" til 

befolkningen. Ut fra oppgavens forutsetninger har det for eksempel ikke vært mulig å 

undersøke eventuelle klientistiske nettverk rundt partiene, og da spesielt rundt det 

reformerte Kommunistpartiet i Litauen. På den annen side kan det hevdes at 

fremveksten av nye partier har gått hånd i hånd med en sammenblanding av politiske 

og økonomiske interesser i alle de post-kommunistiske statene. Den økonomiske 

privatiseringsprosessen har i praksis gjort et skille mellom politikk og økonomi 

umulig. Først når denne prosessen  er over vil man derfor få et klarere svar på hvorvidt 

de post-kommunistiske statene vil følge den “italienske veien” basert på det Attila Àgh 

(1996:209) kaller “partyist democracy,”9 eller utvikle seg i retning av et 

                                                 
9 Beskriver et klienturasystem med strukturerte forbindelser mellom politikk og business, der 
utstrakt korrupsjon og hemmelige avtaler mellom politiske og økonomiske eliter råder.  
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nykorporativistisk demokrati, med mer eller mindre regulerte relasjoner og ønsket 

separasjon av disse to sfærer.   

 

2.6. Analysen og det empiriske materialet 

I selve analysedelen vil jeg benytte meg av et utvalg latviske og litauiske 

partiprogrammer, samt artikler fra den engelskspråklige avisen The Baltic Times. I 

studier av partiers atferd er det ofte såkalt “output” analyse som blir brukt; det vil si en 

analyse av sammenhengen mellom hva partiene hevder å ville gjøre og hva de faktisk 

gjør. Denne fremgangsmåten anser jeg som altfor ressurskrevende, men også lite 

formålstjenlig i dette tilfellet. For det første så er det bare Det litauiske demokratiske 

arbeiderparti som har sittet i flertallsregjering; noe som betyr at de latviske partiene er 

“mindretallspartier” i den forstand at de er avhengig av koalisjonsbygging for å komme 

i posisjon. Sammenligningsgrunnlaget for en slik type analyse ville derfor blitt svært 

ujevnt. For det andre, og dette er viktigere, så er ikke dette noen tradisjonell analyse av 

hvorvidt det er sammenheng mellom hva partiene sier i sine programmer og hva de 

faktisk gjør i regjeringsposisjon. Ikke alle de partiene jeg har valgt ut har sittet i 

regjering, samtidig som det ikke primært er denne sammenhengen jeg er ute etter. Det 

viktigste vil være å undersøke i hvilken grad partiene, gjennom sine programmer, 

henvender seg til spesifikke sosiale grupper (eller ikke), hvordan de presenterer seg 

overfor velgerne, samt i hvilken grad de oppfordrer befolkningen til å delta i det 

politiske liv.   

 

 Selve den metodiske fremgangsmåten - som hovedsakelig bygger på kvalitativ 

innholdsanalyse - vil av praktiske årsaker bli gjort rede for i analysekapittelet. I 

partiprogrammene vil spesielt innledning og avslutning bli gjort til gjenstand for 

oppmerksomhet. Dette fokuset er valgt fordi det vanligvis er i disse delene at partiene 

spesifiserer sin politiske orientering/profil, og legger grunnlaget for sitt “forhold” til 

potensielle velgergrupper i befolkningen.  
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2.6.1. Programmene 

Når det gjelder mitt empiriske materiale så er de litauiske partiprogrammene oversatt 

til engelsk av andre enn meg selv. Eventuelle språkfeil o.l. har derfor på mange måter 

vært utenfor min rekkevidde. De latviske programmene er derimot oversatt av meg, og 

feil her kommer helt på min egen regning. Jeg anser mine kunnskaper i latvisk for å 

være tilstrekkelige, og oversettelsen er også konfrontert med personer som har et større 

ordforråd enn meg. Det er en viss asymmetri mellom programmene idet de latviske er 

såkalte kortversjoner som valgloven pålegger ethvert parti som deltar i parlamentsvalg 

å forfatte.10 Denne loven var dels et resultat av at enkelte latviske partier ikke tok seg 

bryet med å legge frem formelle programmer. Asymmetrien betyr blant annet at de 

litauiske programmene er mer detaljerte på enkelte saksområder enn de latviske, og at 

noen av dem dekker flere aspekter ved partienes politikk. Til mitt formål er denne 

skjevheten i materialet ikke så veldig farlig fordi jeg i analysen ikke har tenkt til å gå 

inn på enkeltområder for deretter å sammenligne på tvers av de to landene.   

 De latviske partiprogrammene er også av nyere dato enn de litauiske. De jeg 

benytter fra Latvia ble produsert for valget i 1998, mens de litauiske hovedsakelig er 

skrevet til valget i 1996. Dette gir de latviske partiene mer “systemtid”: 

Partikonkurranse trenger rimeligvis noe tid på å etableres, ettersom både velgere og 

partier må bli “kjent” med hverandre. Jo lengre spillet er spilt, desto større er sjansen 

for at partiene vil få en programbasert profil, og de latviske partiene har dermed en 

fordel over de litauiske i dette henseende.  

 

2.6.2. Materialets begrensninger 

Et konsolidert demokrati krever som allerede nevnt at en rekke av de politiske partiene 

ikke bare representerer interesser, men også at de gjennom sammenhengende 

programmer og organisatoriske aktiviteter søker å aggreggere interesser. Det 

organisatoriske aspektet ved partiaktiviteten vil imidlertid bare i liten grad bli 

                                                 
10 Saeimas velesanu likums, art.11.2.; effektiv i oktober 1995.  
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behandlet her. Det er en svakhet at jeg ikke har oppdaterte data om partienes 

medlemstall, antall lokale avdelinger o.s.v. Jeg har valgt å inkludere slike data om 

partiene fra 1995-1996; dette er ikke samlet inn av meg, og er allerede behandlet 

kvalitativt11. Jeg vil derfor bare i begrenset grad fortolke disse, men inkluderer dem 

ettersom noe av det gir viktige indikasjoner på forskjeller mellom landene. Ellers så 

har jeg altså valgt å se programmer som de reneste uttrykk for hvordan de politiske 

partiene henvender seg til befolkningen på. Innvendingene mot dette er selvsagt 

mange. Andre kanaler, som TV, radio og aviser kan være viktigere profileringsredskap 

for partiene, men mangel på ressurser har gjort det nærmest umulig å benytte dette. De 

latviske partiprogrammene er dessuten publisert i en spesialutgave av dagsavisen 

Diena 23. september 1998 (hvor både programmer og kandidater blir gjort kjent for 

velgerne), og kan dermed forventes å ha nådd ut til et nokså stort publikum.  

  

 Mitt empiriske materiale gir selvsagt et for tynt grunnlag til å kunne komme 

med klare konklusjoner om partienes totale bidrag i institusjonaliseringen av relasjoner 

mellom stat og samfunn. Ib Andersen (1990) peker på de problem som kan oppstå når 

den informasjonen man samler inn ikke er tilstrekkelig, relevant eller god nok til det 

formål man ønsker å bruke det til. Jeg vil likevel hevde at materialet er godt nok til å gi 

indikasjoner på hvordan partiene beveger seg i det politiske landskapet, og at det er 

forskjeller mellom landene. De neste kapitlene vil gi svar på om disse forskjellene kan 

forklares ved hjelp av Kitschelts kontekstuelle variabler, eller om andre faktorer spiller 

en større rolle.   

                                                 
11 Hermann Smith-Sivertsen har brukt disse i 1996. Det er forøvrig ikke lett å få tak i 
oppdaterte tall om partienes medlemsgrunnlag og lokale avdelinger. Det føres bare i liten grad 
statistikk over dette, og opplysningene som gis spriker mye.  
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3. Mellomkrigstidens politiske og økonomiske situasjon 

3.1. Generelt 

Etter den første verdenskrig ble det i det meste av det området som senere skulle bli 

omtalt som Østblokken opprettet relativt små stater basert på prinsippet om nasjonal 

selvbestemmelsesrett. Svakhetene ved disse var svært tydelige. Eksternt fantes det 

revisjonistiske stater som stablet seg på bena igjen; internt sto de overfor alle de 

problemer som følger med etablering og håndtering av nye statsstrukturer, vanligvis 

uten mye politisk erfaring og med sosialt og etnisk adskilte befolkninger. Samfunnene i 

denne regionen kan i mellomkrigstidens økonomiske og politiske termer rangeres fra 

tilbakestående til semi-utviklede. Generelt var det en liten, vanligvis urbanisert og i 

noen tilfeller tidligere aristokratisk elite, som styrte over en stor og ofte analfabet 

bondemasse. Analfabet i ordets rette forstand, men også med hensyn til dens forståelse 

av politikk, prosedyrer og kompleksitet. I det meste av området var det hovedsakelig 

jøder og tyskere som dominerte i det kapitalistiske liv. Problemet med å overlate den 

økonomiske utviklingen til minoritetsgruppene var at både gruppene og dens verdier 

forble fremmede. Kapitalistene ble dermed sett på som forskjellig fra majoriteten 

(Schöpflin:1994:26-33).  

 Selv om det ble gjennomført jordreformer i de fleste landene hadde disse ikke 

avgjørende betydning for bøndenes økonomiske stilling og tilknytning til en 

pengeøkonomi. Det var intelligentsiaen som sto i spissen for reformene, og 

hovedmotivet var mange steder først og fremst å ramme adelen som var av en annen 

etnisk opprinnelse. Slik kunne de fremstå som ledere av massebevegelser og innta 

hovedplassen i det sosiale og politiske liv. Legitimeringsgrunnlaget for intelligentsiaen 

var i alle landene nasjonalisme. De nasjonale revolusjoner etter 1918 ble i stor grad sett 

på som løsningen på alle problemer, eller som Arne Kommisrud (1996:36) 

kommenterer det;  

 
...the independence achieved by the Eastern European societies in the 20th century involved a 
considerable change, in that it brought new and relatively inexperienced political elites into 
the positions of power. Their legitimacy was to be found in the expectations associated with 

an independent nation state, created, restored or considerably enlarged, and which was 
regarded as a remedy for all problems.   
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De nasjonale revolusjoner var selvsagt intet universalmiddel for å bote på den sosiale, 

politiske og økonomiske tilbakeliggenheten, og skuffelsen etter de høye 

forventningene var enorm; en effekt som ble intensifisert av krisen i 

verdensøkonomien i 1930-årene. De nasjonale revolusjoner gled således i alle statene 

utenom Tsjekkoslovakia over i en eller annen form for høyreradikalisme.  

 

3.2. Tema 

Kitschelt bruker to kontekstuelle variabler fra mellomkrigstiden. Den første, grad av 

demokratisk erfaring, er ment å si noe om hvilke erfaringer de post-kommunistiske 

statene kunne dra nytte av i transisjonsperioden. Også Morlino (1987:66) hevder at 

tidligere demokratisk erfaring er viktig for redemokratiserende stater: "...it affects 

deeply the new democratic arrangement; it is part of the historical memory of the 

people preserved, in turn, by the mechanisms of political socialisation." Herbert 

Kitschelt hevder at demokratisk erfaring vil ha størst innvirkning på dagens politiske 

situasjon dersom 1. Demokratiet varte en lengre periode i mellomkrigstiden, og 2. 

Dersom det ble gjenopprettet etter krigen. Dette siste gjelder ikke for noen av de 

baltiske republikker ettersom de ble innlemmet i Sovjetunionen allerede i 1940. 

Kitschelt begår etter min mening en feil som man enkelte ganger finner i teorier som 

omhandler transisjoner. Ved å betrakte tidligere demokratisk erfaring som løsrevet fra 

det autoritære/totalitære regimets natur, fanger man ikke opp det faktum at lengden og 

dybden i dette regimet vil være en viktig, om enn ikke absolutt, determinant for 

mulighetene for en demokratisk konsolidering. For eksempel så vil begrenset 

pluralisme under et autoritært regime gi større muligheter for å videreføre 

demokratiske tradisjoner, enn et regime hvor staten nærmest totalt har penetrert 

samfunnet, og anledningen til å utøve demokratiske aktiviteter ikke har vært til stede. 

Det er også et spørsmål om hvor demokratiske disse landene var i perioden.  

 

 Den andre kontekstuelle variabelen fra mellomkrigstiden er grad av økonomisk 

utvikling. Kitschelts argument er at kommunismen som samfunnssystem fikk minst 
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legitimitet i de økonomisk mest utviklede områdene i regionen. I regioner med tidlig 

industrialisering og politisk mobilisering av sterke og radikale 

arbeiderklassebevegelser, var sosiale splittelser allerede konvertert til partipolitiske 

skillelinjer, og i ulik grad "frosset" selv om de underliggende samfunnsforhold 

forandret seg. Hvilken legitimitet kommunismen fikk i de ulike landene vil videre 

påvirke hvilke typer partier som vokser frem i dagens politiske situasjon, ikke minst 

hvorvidt Kommunistpartiet overlevde transisjonen til demokrati. Ifølge Kitschelt er 

mulighetene for en programbasert strukturering av partikonkurransen størst i de statene 

der Kommunistpartiet ikke overlevde transisjonen til den "vestlige verden". Dette 

begrunnes med at de post-kommunistiske partiene vil ha interesse av å bygge videre på 

og forsterke det gamle regimets klientistiske nettverk. Jeg vil imidlertid snu argumentet 

noe på hodet, og hevde at eksistensen av en landsomfattende partiorganisasjon etter 

uavhengigheten like godt kan ha fremskyndet en partibyggingsprosess hos 

opposisjonen, og raskere ha etablert bånd mellom de politiske partier og samfunnet. 

Det er også et spørsmål om i hvilken grad det er mulig å bruke et slikt "Rokkaniansk" 

perspektiv på post-kommunistiske samfunn.  

 

3.3. Politikk i mellomkrigstidens Baltikum 

Historien om den første uavhengighetsperioden var i kampen mot det sovjetiske 

regimet en mektig kraft som formet den politiske virkeligheten i Baltikum. Som Anatol 

Lieven (1994:55) konstanterer:  

 
...not merely are some politicians casting themselves in the role of their childhood heroes, but 
for the lack of any other tradition the new Baltic states are modelling not just their political 
symbolism, but also their political ideologies, parties and state institutions, on those of the 

period of independence between 1918 and 1940. 
 

Det er imidlertid et spørsmål hvor demokratiske disse landene var i mellomkrigstiden. 

Etter 1918 etablerte riktignok alle de tre baltiske statene demokratiske institusjoner, 

med alle ytre kjennetegn på et moderne demokrati. Enkelte hevder at disse var "for 

demokratiske for sitt eget beste," fordi parlamentene, valgt med universell stemmerett 

og rene PR-ordninger, nærmest hadde total kontroll over regjeringene (Lieven,1994 



 Kap.3: Mellomkrigstidens politiske og økonomiske situasjon        

 33 

m.fl.). Disse fikk på sin side sjeldent sitte sammenhengende med makten over en 

lengre periode. Andre, som George Schøpflin (1993), legger vekt på hvordan det 

"pseudo-parlamentariske" systemet ble dominert av ett regjeringsparti støttet av 

byråkratiet. Regimene hindret ikke politisk deltakelse, men la etterhvert heller ikke 

særlig stor vekt på å mobilisere befolkningen til støtte for politiske programmer o.s.v. 

Mot slutten av  1920-tallet er det imidlertid liten tvil om at de politiske regimene i stor 

grad var hegemoniske systemer med en utpreget elitepolitikk preget av en personifisert 

politisk kultur. De var likevel atskillig mer fleksible enn det kommunistiske.   

  

 De antidemokratiske kuppene som kom i Estland og Latvia i 1934 var et resultat 

av en lang politisk og økonomisk krise, delvis forårsaket av krisen i 

verdensøkonomien. Formelt sett så varte demokratiet lengre i Latvia enn i Litauen hvor 

antidemokratiske krefter kom til makten allerede i 1926. 1920-årenes Latvia var 

imidlertid også preget av en rekke antidemokratiske og fascistiske grupperinger som 

høylytt forfektet det parlamentariske demokratiets utilstrekkelighet. Generelt så 

inneholdt politikken i mellomkrigstidens Baltikum sterke antidemokratiske elementer, 

samtidig som det er vanskelig å se hvilken betydning en eventuell demokratisk erfaring 

kan ha i dagens politiske situasjon.  Innenfor faglitteraturen er det heller ikke enighet 

om hvordan man skal forstå post-kommunistiske samfunn. Mange vil hevde at de post-

kommunistiske statene må forstås som produkter av over 40 års kommunistisk styre. 

Den statssosialistiske moderniseringen ga helt spesielle trekk, og dette er skjevt 

utviklede samfunn med dårlig utdanningsnivå, svake potensielle eliter, mangel på 

sosialt samhold og nasjonal integrasjon. Motsatt så betoner det såkalte 

kontinuitetsperspektivet kontinuitet tilbake til mellomkrigstiden og ser i stor grad på 

kommunistperioden som et tomt skall der det gamle samfunnet fortsatte å bestå. (Evans 

og Whitefield:1994:528-53). Betydningen av demokratisk erfaring vil således variere i 

forhold til hvordan man oppfatter det autoritære/totalitære regimets natur.  
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3.4. Transisjonsteori 

Tendensene til å overdrive betydningen av tidligere demokratisk erfaring har ofte vært 

fremtredende i studiet av transisjoner fra autoritære regimer. Dersom man 

sammenligner med andre demokratiserende stater som ikke har vært kommunistiske er 

det dessuten ikke urimelig å hevde at de post-kommunistiske statene har liten tidligere 

demokratisk erfaring å dra nytte av. Denne ulempen er ifølge Bruce Parrot (1997:11) 

størst med hensyn til menneskelig kapital;  

 
...measured against Latin America and Southern Europe, where authoritarian and democratic 

rule frequently alternated with one another in the past, Eastern Europe has no such 
democratic tradition. The so called democratic experiment of the interwar period lasted less 
than a decade and are best understood, in any case, as authoritarian politics in democratic 

guise.  
 

Den kalde krigens slutt og (gjen)opprettelsen av demokratiske institusjoner i den 

tidligere Østblokken blir likevel av mange sammenlignet med de demokratiske 

transisjonene i Sør Europa og Latin Amerika på 1970-tallet, og også betraktet som den 

siste fasen i demokratiseringen av stater i dette århundret (Huntington (1991), 

Fukuyama m.fl.). Det begynte i Sør Europa og Latin Amerika på midten av 1970-tallet, 

"spredte" seg så til Asia og endelig til Øst Europa. Disse forandringene blir ofte 

referert til som "transisjoner fra autoritære regimer"; som stadier i en global transisjon 

av den moderne verden mot demokrati. I denne prosessen blir de østeuropeiske 

forandringene betraktet som den siste etappe (Lomax:1995:188). Andre, som Craig 

Calhoun (1995:1), argumenterer for at man i samfunnsvitenskapen ikke engang bør 

bruke ordet transisjon, eller som han hevder i sin artikkel "Identity Politics and the 

Post-communist Societies": ..." a serious account of the changes in Eastern Europe 

would abandon the language of transitions. This language carries to much 

implications that the end state of the processes of historical change is foreordained 

and indeed known to us as social scientists." Et problem er det også at mange glemmer 

den mest åpenbare forskjellen mellom Øst-Europa på den ene siden, og Sør-Europa på 

den andre, nemlig at det i Øst Europa foregår en tosidig transisjon der økonomisk 
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transformasjon (innføringen av en markedsøkonomi) foregår parallelt med 

demokratiseringen. Funksjonalistiske transisjonsteorier legger riktignok vekt på 

økonomiske forutsetninger for demokratisering, men problemet blir da selvsagt at 

tidligere arbeider fokuserte på politiske systemer allerede lokalisert i den kapitalistiske 

verden.   

 

3.4.1. Transisjoner fra autoritære regimer 

Det er imidlertid fundamentale forskjeller mellom de forandringsprosesser som fant 

sted i Sør Europa og Latin Amerika på 1970-tallet og hendelsene i den tidligere 

Østblokken det siste tiåret. Den viktigste forskjellen er ifølge Bill Lomax (1995:189):  

 
...the fact that the communist countries (and republics) were all parts of the Soviet empire, 
and it was this empire`s collapse that opened the way for the fall of the communist regimes 

themselves. There were no similar external factors in the Southern European and Latin 
American cases, where internal developments had a far greater role in motivating the 

political changes. 
 

Særlig de søreuropeiske transisjonene kom etter vidtrekkende sosioøkonomiske 

forandringer som dannet grunnlaget for rask økonomisk vekst og politisk 

demokratisering. Sentralt i dette sto fremveksten av en moderne middelklasse. Krisen i 

den kommunistiske blokken skyldtes ikke vekst i økonomien, men tvert om dens 

stagnasjon og kollaps. Et viktig poeng i denne sammenheng er det selvsagt at de 

samfunnskrefter som drev frem demokratiseringsprosessen i Sør Europa  nærmest var 

fraværende i Øst Europa da regimeendringene kom. Dette argumentet blir også 

fremholdt av Zygmunt Baumann (1994:15-16) som beskriver forandringene i Øst 

Europa som systemiske revolusjoner. Slike er karakterisert av at de sosiale krefter som 

brakte kommunistregimet ned ikke er de samme som vil tjene på oppbyggingen av et 

nytt system.12 Sosiale krefter, hvis interesser vil tjene på det nye systemet, må skapes 

sammen med dette og lå ikke klare til å ta over. Ved klassiske, borgerlige revolusjoner 

                                                 
12 De polske arbeiderne som kjempet på barrikadene for Solidaritet hadde selvsagt lite å tjene 
på innføringen av markedsøkonomi og fri konkurranse. Det samme gjelder for bøndene i 
Latvia og Litauen, hvor tapet av det sovjetiske markedet og import fra EU nærmest har ruinert 
jordbruket.  
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som de søreuropeiske, hevder Baumann at samfunnet er "overmodent" og bare kaster 

av seg et dysfunksjonelt politisk system. Politiske krefter som tidligere var 

undertrykket får ny politisk autoritet og omformer det politiske rammeverket slik at det 

bedre passer dem. Det politiske systemet i seg selv blir ikke revolusjonært forandret. I 

de søreuropeiske transisjonene klarte samfunnene seg alene og sto klare til å ta over 

styringen av staten.   

 Som jeg har vært inne på vil derfor det autoritære/totalitære regimets natur og 

lengde ha stor betydning for verdien av tidligere demokratisk erfaring. Fordi Kitschelt 

ikke direkte forbinder mellomkrigstiden med kommunistperioden på denne måten, 

klarer han ikke på noen overbevisende måte å generalisere forskjellene mellom 

landene.   

 

3.5.  Mellomkrigstidens økonomiske situasjon - generelt 

Den generelle økonomiske situasjonen var på begynnelsen av 1920-tallet nærmest 

katastrofal i de baltiske landene. Verdenskrigen, den påfølgende borgerkrigen og de 

enorme materielle ødeleggelsene satte de unge baltiske statene i en nærmest 

uoverstigelig vanskelig økonomisk situasjon. Samtidig var de tvunget til å reorientere 

sin utenrikshandel mot Vest Europa ettersom Stalins doktrine om "Sosialisme i ett 

land", og den økonomiske isolasjonismen som var en konsekvens av denne strategien, 

mer eller mindre lukket det sovjetiske markedet for baltiske produkter 

(Nørgaard:1996:44). Som i våre dager ble altså de baltiske stater tvunget til å 

restrukturere sine økonomier veldig raskt, og i mye større grad enn tidligere stole på 

egne ressurser, spesielt fra jordbruket. Estland, Latvia og Litauen var i denne perioden 

hovedsakelig jordbruksland. I Litauen levde nesten 80% av befolkningen på 

landsbygda (i 1920). Den latviske og estiske økonomien var mer blandet, men også her 

var respektivt 66% og 58% bønder (Lieven 1994, m.fl.). Sammenlignet med 

situasjonen etter 1991 hadde imidlertid de baltiske områder under det russiske tsarriket 

lenge vært en del av det kapitalistiske Europa. Det fantes noen etablerte markeder 

samtidig som de ulike etniske fellesskap, spesielt tyskere og jøder, var kjent med 

kapitalismen. Restruktureringen gikk derfor raskere enn forventet, og frem mot krisen i 
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verdensøkonomien på slutten av 1920-tallet hadde man i stor grad klart å stabilisere 

den økonomiske situasjonen.   

 

3.5.1. Tidspunkt for industrialisering 

Hvilken legitimitet kommunismen fikk i de ulike landene vil ifølge Kitschelt påvirke 

hvilke typer partier som vokser frem i dagens politiske situasjon. Det vil ha betydning 

for hvilken oppfatning befolkningen har om avhengighet av staten; hva ulike grupper i 

samfunnet mener om sosial differensiering, hvilken aksept det er for elitestyring o.s.v. 

Dersom en majoritet av befolkningen fremdeles oppfatter staten som en garantist for 

all individuell og kollektiv velvære, spiller interesseartikulering og representasjon 

mindre rolle enn i en mer liberal politisk kultur. Ifølge Kitschelt er mulighetene for en 

programbasert strukturering av partikonkurransen størst i de statene der 

Kommunistpartiet ikke overlevde transisjonen til demokrati. 

 Kitschelt (1995:455) hevder at kommunismen som samfunnssystem fikk størst 

legitimitet i perifere og halvperifere regioner av den europeiske kapitalismen. I et lite 

utviklet jordbruksland som Bulgaria førte den raske industrialiseringen til en voldsom 

vekst i levestandarden og til fremveksten av store urbane strata arbeidere og 

funksjonærer som skyldte partiet hele sin karriere. Systemet ble heller ikke utfordret av 

uavhengige intellektuelle eller en middelklasse med bakgrunn forut for kommunismen. 

I mer utviklede områder som de tsjekkiske land og det tidligere DDR fikk ikke 

kommunismen samme legitimitet knyttet til vekst i velstand. Her hadde tidlig 

industrialisering ført til politisk mobilisering av en sterk og radikal arbeiderbevegelse, 

og de moderne urbaniseringsprosessene var i mellomkrigstiden kommet godt i gang. 

Ifølge Kitschelt var partisystemene i disse regionene også strukturert rundt 

sosioøkonomiske skillelinjer, og ble, i Rokkans forstand, mer eller mindre "frosset" da 

kommunistene kom. Kommunistpartiene overlevde ikke transisjonen til demokrati, og 

det er i disse landene at Kitschelt hevder mulighetene for en programbasert 

strukturering av partikonkurransen er størst.   
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 Kitschelt (1995:455) karakteriserer alle de tre baltiske landene som halvperifere 

regioner i den europeiske kapitalismen, med begrenset demokrati og halvautoritære 

regimer i mellomkrigstiden. Arbeiderklassebevegelsene var ifølge Kitschelt svake før 

kommunismen, men en urban/rural og en religiøs skillelinje krystalliserte seg rundt den 

mobiliserte middelklassen og bondebefolkningen. I sin vurdering av de baltiske stater 

går han ikke inn på den ulike industrialiseringsgraden mellom dem. Estland og Latvia 

var mest industrialisert, mens Litauen i større grad var et jordbruksland. Kitschelt ser 

imidlertid også bort fra det faktum at den sovjetiske industrialiseringen i Baltikum ikke 

kan sammenlignes med den tilsvarende utviklingen i Sentral og Øst Europa. Etter 1945 

innvandret hundretusener av østslaviske arbeidere til Estland og Latvia; en innvandring 

skulle få store konsekvenser for kommunistregimets natur og den innenrikspolitiske 

situasjonen i dag. Det var først og fremst de østslaviske innvandrerne i Latvia som 

opplevde "industrialiseringseventyret" under kommunismen. Etniske latviere var dårlig 

representert både i industrien og i administrasjonen av republikken, og majoriteten 

levde på landsbygda. Disse satt først og fremst igjen med minner om selvstendigheten, 

om tvangskollektiviseringen, deportasjoner og utrenskninger.  

 

3.5.2. Litauen minst industrialisert 

Litauen var altså det minst industrialiserte av de tre baltiske land i mellomkrigstiden, 

og dette skulle få to viktige konsekvenser under og etter kommunismen: 

 

1. Den litauiske sovjetrepublikken hadde ikke i samme grad behov for importert 

industriell arbeidskraft ettersom det var et overskudd på landsbygda å ta av.  

2. Eksistensen av en relativt mindre russisk-talende minoritet i Litauen har gjort den 

demokratiske transisjonen mindre komplisert enn i Latvia.  

 

På grunn av bedre utbygd industriell infrastruktur i Estland og Latvia var disse 

republikkene mer interessante for Moskva enn Litauen. Mer industri ble lokalisert dit, 

og fordi Estland og Latvia hadde større økonomisk betydning for sovjetøkonomien ble 

de holdt under strengere kontroll enn Litauen. Dette gjorde det litauiske 
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Kommunistpartiet bedre i stand til å ivareta litauiske nasjonale interesser, og å holde en 

viss avstand til sentralmakten i Russland. Det litauiske Kommunistpartiet var av 

samme årsaker også i større grad enn det estiske og latviske dominert av "innfødte".  

 

 Det litauiske Kommunistpartiet fikk dermed en helt annen legitimitet i 

befolkningen enn det latviske, både knyttet til vekst i velstand og fordi man i en viss 

grad klarte å forsvare nasjonale interesser. I Latvia ble kommunismen i større grad 

oppfattet som grunnleggende illegitim av majoriteten av den etnisk latviske 

befolkningen. Det var et totalitært system, påtvunget dem av en fremmed makt, og det 

førte til at landet ble overstrømmet av østslavere som dominerte de industrielle sentra 

og sentraladministrasjonen. På grunn av denne større illegitimiteten er det grunn til å 

anta at den latviske bondebefolkningen i større grad enn den litauiske har ført med seg 

tradisjonelle verdier fra den førkommunistiske perioden.13 Dette vil være verdier som 

står i skarp kontrast til kommunismen, som nasjonalisme og religion. Nasjonalismen 

bidro til å delegitimere det kommunistiske systemet, men gjør ikke i seg selv 

befolkningen åpne for demokratiske idealer. Den etniske nasjonalismen inneholder 

sterke homogeniserende elementer, ikke særlig egnet til kompromisser og 

forhandlinger som demokratiet krever.  

 

3.6. Konsekvenser ved transisjonen 

Slik Kitschelt bruker disse kontekstuelle variablene forsøker han å predikere hvilke 

typer partier som vokser frem i de post-kommunistiske landene, samt innholdet i de 

skillelinjer som eventuelt måtte skille dem. Grad av demokratisk utvikling i 

mellomkrigstiden er ment å si noe om hvilke erfaringer de post-kommunistiske statene 

kunne dra nytte av i transisjonsperioden, mens grad av industrialisering vil virke inn på 

hvilke typer partier som vokser frem i den  etter-sovjetiske konteksten. I de landene 

som var mest industrialisert hevder Kitschelt at sosiale splittelser også var konvertert 

                                                 
13 Ett eksempel på dette kan være den manglende støtten Landsbergis fikk fra den litauiske 
bondebefolkningen da han ved presidentvalget i 1993 forsøkte å spille på mellomkrigstidens 
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til partipolitiske skillelinjer, og i ulik grad "frosset" selv om de underliggende 

samfunnsforhold endret seg.  Det er i disse landene kommunismen fikk minst 

legitimitet, og som i transisjonen fra det gamle regimet har de beste muligheter til å 

oppnå en programbasert strukturering av partikonkurransen. Helt sentralt i dette 

argumentet står påstanden om betydningen av at Kommunistpartiet ikke overlevde 

transisjonen til demokrati. Ifølge Kitschelt vil post-kommunistiske partier ha en 

interesse av å bygge videre på og forsterke de klientistiske nettverk som ble skapt 

under kommunismen; i å operere som en slags "patron" overfor de grupper i samfunnet 

som ikke er klare for transisjonen til den kapitalistiske verden. En programbasert 

strukturering rundt reelle skillelinjer i samfunnet vil da kunne bli vanskelig ettersom 

det post-kommunistiske partiet vil fungere som en slags paraplyorganisasjon for ulike 

samfunnsgrupper med teoretisk forskjellige, men i dagens økonomiske situasjon, reelt 

samsvarende interesser.   

 

 Det er mange svakheter i dette argumentet. Ved å se på utviklingen av en 

skillelinjestruktur i lys av historiske variabler, faller Kitschelt i stor grad inn under det 

perspektiv som er blitt kalt "politisk sosiologi", og som Lipset og Rokkan var de 

fremste eksponenter for. Lipset la mest vekt på hvordan sosiale skillelinjer påvirker 

politisk stabilitet, og hans åpning i den berømte "Political Man" (1981:21) viser hans 

grunnleggende sosiologiske tilnærming til analysen av hvilke krefter som fremmer 

demokratiet: "The study of the conditions encouraging democracy must therefore focus 

on the sources of both cleavages and consensus." Stein Rokkan (1987) var på sin side 

mest opptatt av hvordan politiske systemer kan forstås gjennom hvordan de forholder 

seg til sosiale skillelinjestrukturer. Fremveksten av industrisamfunnet var en 

nasjonsbyggingsprosess påvirket av faktorer som skaper eller kan skape 

interessekonflikter mellom sosiale grupper i form av skillelinjer. Den nasjonale og 

industrielle revolusjon skapte fire skillelinjer - sentrum/periferi, religiøs/sekulær, 

urban/rural og kapital/arbeid - som i ulik grad har krystallisert seg i de europeiske 

                                                                                                                                                         
nasjonalistiske og autoritære symbolikk.  I Latvia har bondebefolkningen i større grad støttet 
politiske partier som ønsker en reell gjenopprettelse av mellomkrigstidens republikk.  
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partisystemer. Hvordan folk orienterer seg i forhold til skillelinjer utgjør ifølge Rokkan 

stemmegrupperingene i et samfunn. Rokkan hevdet også at samfunnsmessige 

splittelser som er blitt konvertert til partipolitiske skillelinjer forblir "frosne" i lang tid 

fremover, selv i de tilfeller hvor underliggende sosiale konflikter avtar.   

 Senere arbeider har testet og forbedret disse argumentene samtidig som nyere 

forskning har identifisert sosiale og politiske allianser der nye skillelinjer ikke forutsett 

av Rokkan og Lipset er vokst frem. Arne Kommisrud (1996:46) har også på en 

overbevisende måte argumentert for de vanskelighetene som er forbundet med å bruke 

Rokkans modell på dagens post-kommunistiske partibyggingsprosess. Det største 

problemet er ifølge ham strukturelt;  

 
...the fact that today we are not dealing with the same societies as then (mellomkrigstiden; 

min anm.), but societies that have undergone extensive restructuring of their entire social and 
economic order, and that contain social groups and potential agents that are different from 

those of the interwar period, and also from the social-democratic and liberal systems of 
today`s Western Europe. They must be analyzed on the background of the Communist 

experience and Rokkan`s models must be supplemented here by other analytical instruments."  
 

Som jeg kommer tilbake til, hevder Kitschelt riktignok også at institusjonelle strukturer 

som valgordning og styresett  har betydning for hvilke typer partier og skillelinjer som 

"får lov" til å vokse frem i et samfunn. Hans teori mangler likevel en åpning for 

hvordan bevisste valg og strategiske handlinger hos de politiske eliter former 

politikken. Hypotesen om at sosiale krefter spiller en hovedrolle med hensyn til å 

forme politiske hendelser antar at politiske institusjoner og politisk atferd passivt 

avspeiler samfunnets struktur. Sosioøkonomiske spørsmål kan imidlertid ikke bare 

dukke opp i politiske beslutningsprosesser uten at de viktigste politiske aktørene, som 

oftest partiene, har politisert dem. Som Jan Erik Lane (1991:44) hevder;  

 
The politicization of cleavages in society is a necessary condition for the reflection of social 
divergences in political life - and the process of politicization needs to be understood on its 
own terms. Issues provide the missing link between the structure of society with its cleavage 

bases and government institutions and their properties. 
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3.6.1. Politisering av politiske spørsmål 

Uten denne politiseringsprosessen kan ikke politiske handlinger relateres til skillelinjer 

i samfunnet. Argumentet er selvsagt ikke at politikken er fullstendig løsrevet fra 

samfunnets struktur og dynamikk. Sosial struktur og sosial dynamikk skaper 

muligheter for politisk handling, men samfunnet i seg selv determinerer ikke politisk 

atferd. Snarere er det slik at politiseringsprosessen har sin egen logikk idet partiene kan 

velge å legge vekt på politiske spørsmål som ikke er relatert til sosiale skillelinjer, eller 

kan finne det formålstjenlig å undertrykke eller fremheve noen sosiale skillelinjer mer 

enn andre (Lane:1991:44). En slik forståelse av politisk atferd er spesielt viktig når 

man behandler post-kommunistiske samfunn, ettersom vi her har å gjøre med tidligere 

diktaturer som alltid var mer enn bare autoritære politiske regimer. Selv om de aldri 

oppnådde en fullstendig totalitær status, i den forstand at de klarte å kooptere og 

inkorporere alle former for dissens, var de likevel monolittiske sosiale systemer der 

den politiske orden dominerte alle aspekter ved det samfunnsmessige liv. Som Bill 

Lomax (1995: 191-92) hevder;  

 
...the communist dictatorships were regimes of mass mobilization, penetrating society to a far 

deeper extent than the Southern European and Latin American authoritarian regimes, and 
aspiring to dominate every aspect of economic and social activity in the name of the 

Communist Party`s "leading role". The mere existence of any independent political ideology 
or autonomous social organization called into question the very legitimacy of the regimes and 

could not be tolerated.  
  

 

3.7. Oppsummering.  

Et av de mest fremtredende trekkene etter uavhengigheten var således gapet mellom de 

demokratiske institusjoner man opprettet og den virkeligheten disse skulle operere i. 

De antikommunistiske revolusjoner kastet av seg et arkaisk politisk system, men de 

politiske partier og organisasjoner som binder (det sivile) samfunnet til staten i et 

demokrati var mer eller mindre fraværende. Det er nettopp dette Baumann refererer til 

som "revolusjonenes systemiske karakter"; en situasjon som ga de "nye" politiske eliter 

et usedvanlig stort spillerom etter uavhengigheten.  



 Kap.3: Mellomkrigstidens politiske og økonomiske situasjon        

 43 

 Så sent som mot slutten av 1991 eksisterte det hva Jørgen Poulsen (1994:19) 

kaller a window of opportunity for de politiske eliter i de to landene, men situasjonen 

var også svært forskjellig. Det faktum at det litauiske Kommunistpartiet overlevde 

transisjonen til demokrati, og dermed bidro til at det ved uavhengigheten fantes et 

landsdekkende politisk parti førte til at bruddet mellom stat og samfunn ikke ble så 

totalt som i Latvia. Samtidig begrenset det i en viss grad hvilke spørsmål den 

antikommunistiske opposisjonen kunne politisere, ettersom denne i større grad enn den 

latviske ble tvunget til å definere sitt eget velgergrunnlag. Det at Kommunistpartiet i 

Litauen overlevde som en politisk kraft ga også de litauiske partier viktige incitamenter 

i partibyggingsprosessen; "...konkurrerende eliter fikk incentiver til å bygge 

organisasjoner for å oppnå politisk autoritet og tyngde" (Smith-Sivertsen:1996:17). 

Allerede ved det første valget hadde man klare partiprofiler, mer polarisering i den 

politiske prosessen enn i Latvia, samt klare politiske alternativer. I Latvia var bruddet 

mellom stat og samfunn mer eller mindre totalt, og elitenes manøvreringsrom desto 

større.  Det oppsto et vakuum som de nye elitene nærmest kunne fylle med "hva som 

helst". Ved det første frie valget var nasjonal selvbestemmelse opphøyet til helligdom, 

og andre interesser, sosiale som økonomiske, måtte i stor grad vike. Poulsens 

undersøkelse (1994:25-27) viser blant annet at nasjonalistiske følelser var sterkere 

blant den litauiske befolkningen enn den latviske i 1991, samtidig som vanlige folks 

holdninger til statsborgerskapsspørsmålet var svært flytende i begge landene. Det var 

de politiske eliter i Latvia som valgte å politisere nasjonalitetsspørsmålet, og 

tilsvarende å undertrykke andre skillelinjer i samfunnet. En slik manipulering, uansett 

hvilket politisk spørsmål det måtte dreie seg om, var ikke mulig i Litauen der man 

hadde et "reformert" Kommunistparti som overvåket den politiske prosessen.  

 

 Kitschelts forsøk på å forklare grad av programbasert strukturering, samt hvilke 

skillelinjer som vokser frem ved hjelp av disse to kontekstuelle variablene er ikke 

tilstrekkelig for å forstå den politiske dynamikken i det post-kommunistiske Baltikum. 

Det er liten tvil om at regionens førkommunistiske karakteristikker varierte, for 

eksempel med hensyn til grad av industrialisering.  Disse forskjellene hadde også 
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innflytelse på hvordan man kunne implementere den Moskvastyrte politikk. For å 

forstå hvilke typer partier som vokser frem og hva de baserer sitt velgergrunnlag på, er 

det likevel nødvendig å ta inn over seg den svært forskjellige situasjonen som oppsto i 

de to landene etter august 1991, og hvor ulikt manøvreringsrom de nye elitene fikk. 

Dette gjøres best ved å se på Sovjetregimets uensartede natur.   

 



 

 45 

4. Ulike typer kommunistregimer 

4.1 Tema  

Selv om Sovjetregimet generelt forfulgte den samme sosiale og økonomiske politikken 

i alle republikkene, har innholdet i, såvel som effektene av, det kommunistiske styret 

variert. I Kitschelts teori legges det opp til at kommunistregimene i de forskjellige 

landene i ulik grad var avhengig av støtte for gjennomføringen av sin politikk. Som 

allerede nevnt la grad av økonomisk utvikling føringer på hvilken legitimitet 

kommunismen fikk, samtidig som sosiale og kulturelle  forhold påvirket hvilken 

politikk som overhodet kunne iverksettes. Ifølge Kitschelt er det nettopp her man 

finner hovedgrunnen til de forskjeller som fantes mellom kommunistlandene på viktige 

områder som grad av undertrykkelse, samt hvordan man implementerte den 

Moskvabestemte politikk. Jeg vil i dette kapittelet ta for meg hvilke variasjoner 

Kitschelt legger vekt på, og hvilke påståtte konsekvenser disse fikk for overgangene til 

demokrati. Hans teori opererer med tre ulike typer kommunistregimer som varierer 

langs tre dimensjoner. Kitschelt plasserer det latviske og det litauiske 

Kommunistregimet i samme kategori, og fordi teorien ikke nyanserer mellom regimene 

blir det vanskelig å forklare forskjellene mellom Kommunistpartiene i transisjonen til 

demokrati. Disse forskjellene hadde på sin side stor betydning for den videre 

innenrikspolitiske utviklingen. I første omgang vil jeg imidlertid gjøre rede for 

generelle trekk ved det sovjetiske styret, og presentere et riss av hvilken statsdannelse 

de baltiske stater ble innlemmet i.  

 

4.2. Makt, kontroll og sovjetisering   

Etter Stalins konsolidering av makten ble det klart at Sovjetunionen var et imperium 

hvis fremste sosiale kontrollmiddel var tvang. For å opprettholde effektiv kontroll over 

territoriene og de ulike etniske gruppene måtte sentralmakten i Russland i 

uforholdsmessig stor grad stole på interne maktmidler. Uten effektiv kontroll fra 

sentrum kunne ikke de iboende sentrifugale kreftene i dette imperiet styres (Barner-

Barry og Hody:1995:67). Makten i det sovjetiske imperium ble utøvd på to forskjellige 
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måter: Gjennom tvang og gjennom administrasjon. KGB var det mest spesialiserte 

tvangsmaktorganet i Sovjetunionen, og det fungerte som et hemmelig politi med 

informanter i alle deler av befolkningen. Før Stalins død kunne selv ikke høytstående 

Partimedlemmer føle seg trygge for KGBs lange armer. Vissheten om at man når som 

helst og av hvem som helst kunne bli avslørt som forræder av den sovjetiske staten 

fikk innbyggerne til å frykte og adlyde regimets direktiver.  

 

 Den andre måten makt ble utøvd på var gjennom en administrativ manipulering 

av sovjetborgernes aktiviteter og livskvalitet. Kilden til denne typen makt lå i den 

eksklusive retten de sovjetiske makthaverne hadde til å administrere goder. Bak den 

sentraliserte planøkonomien lå det langt på vei en totalitær tankegang fordi man for å 

styre folks liv også må styre deres arbeidsforhold og inntekter. Det er nettopp av denne 

grunn at økonomiske reformer i Øst Europa alltid ble fulgt av politiske tilstramninger. 

Når man liberaliserer økonomien ved å åpne for mindre detaljplanlegging, mister man 

også nødvendigvis noe av muligheten til å kontrollere enkeltmenneskers liv. I det 

øyeblikket Kommunistpartiet innså at deres maktmonopol i samfunnet sto i fare for å 

svekkes, strammet man til.14 Kommunistpartiet utøvde denne administrative makten 

hovedsakelig gjennom sine lokale og regionale partikomiteer og de tilliggende 

byråkratier. Disse organisasjonene overvåket og dirigerte regjeringsbyråkratiets 

aktiviteter, og var i virkeligheten de reelle maktsentra i unionen.  

 

4.2.1. Sovjetisering i Baltikum 

Sovjetiseringen av de baltiske republikker manifesterte seg konkret ved at alle sfærer 

ved det sosiale, politiske og økonomiske liv ble underordnet ett eneste administrativt 

og ideologisk system. Betingelsesløs lydighet og isolasjon av sosial og politisk dissens 

ble sikret gjennom tvangsmekanismene, av NKVD/KGB og militsen som samarbeidet 

med domstolene og påtalemyndighetene generelt. Typiske eksempler på 

                                                 
14 Slik det for eksempel skjedde i Ungarn etter 1968 da Janos Kadar fikk spillerom til å 
eksperimentere innenriks mot å lov absolutt lojalitet til Sovjetunionen i utenrikspolitikken. 
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sovjetiseringspolitikken var den sentraliserte planleggingen og administreringen av 

nasjonaløkonomien, dannelsen av et byråkratisk "apparat", den totale kontroll over 

massemedia og dyrkingen av ledere som kultfigurer på pompøse stats-og 

partibegivenheter. Det viktigste trekket ved det partisystemet som utviklet seg i de 

baltiske republikker i sovjettiden var at det ikke fant sted noen politisk konkurranse om 

makten. Det politiske pluralismenivået i Baltikum var dermed så lavt som det er mulig 

å komme. Formelt sett var imidlertid den politiske deltakelsen svært høy. Den som 

ikke stemte ved valg ble registrert, og dette kunne få uante konsekvenser. 

Valgresultatene var et resultat av både tvang og manipulasjon.    

 

 Etter 1945 ble det også iverksatt et massivt propaganda-apparat som skulle 

formidle til de baltiske nasjoner hvor heldige de var som endelig hadde blitt tatt inn 

under Stalins vinger. Det ble lagt stor vekt på å undervise de nye medlemmer av det 

sovjetiske fellesskap i det Barner-Barry (1995:124) kaller Sovjetunionens 

"opprettholdelsesmyte":  

 
... the sustaining myth emerging from the revolutionary period was that the Soviet people 

were an essentially egalitarian collective of workers engaged in the (ultimately and inevitably 
successful) task of building socialism and then communism. The myth was intended to keep 

everyone working hard to achieve the utopia for which the Bolshevik Revolution was fought. 
Each Soviet citizen was obliged to do his or her share. 

 

Den sovjetiske modellen var da også karakterisert av en svært spesiell form for 

egalitarisme. Dens forutsetning var at tungindustriarbeideren, fremfor alt den mannlige 

arbeider i metallindustrien, var den ideelle proletar, og at alle andre sosiale kategorier 

skulle/måtte homogeniseres slik at medlemmene lignet denne. Partiet førte dermed en 

svært ekskluderende og endimensjonal form for likhetspolitikk (Schøpflin:1996:82). 

For å støtte opp om den ovenfornevnte "opprettholdelsesmyten" forsøkte regimet helt 

fra starten av å eliminere, eller i det minste å begrense, all informasjon som kunne 

stille spørsmålstegn ved hva propaganda-apparatet fortalte. Informasjonen fra 

utenverdenen ble redusert til et minimum, og det sovjetiske folket ble fortalt at de 

                                                                                                                                                         
Den store økonomiske reformen, "Nye Økonomiske Mekanismer" var et resultat av denne 
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levde et overlegent flott liv i forhold til hva de undertrykte massene i den kapitalistiske 

verden opplevde. Problemet med hensyn til de baltiske nasjoner var selvsagt at disse 

nylig hadde vært del av denne verdenen, og derfor hadde et unikt 

sammenligningsgrunnlag i forhold til de andre sovjetiske nasjonaliteter. Det komplekse 

propaganda-og agitasjonsapparatet nådde likevel på en storstilt måte alle deler av det 

sovjetiske samfunn, og med sitt overtalende budskap var det umulig å ikke bli påvirket 

av hva det fortalte. Den sosialistiske realismen i all litteratur og kunst, såvel som streng 

kontroll med skolebøker og pensum forsterket denne altomfattende indoktrineringen.  

 

4.3. Forskjeller langs tre dimensjoner 

Som allerede nevnt legger Kitschelts teori opp til at kommunistpartiene både i de 

østeuropeiske satelittstatene såvel som innenfor det sovjetiske imperium måtte tilpasse 

seg forskjellige historiske og samfunnsmessige forhold, og at de således varierte langs 

viktige dimensjoner. Ifølge Kitschelt skyldtes denne variasjonen  først og fremst ulik 

grad av industrialisering i mellomkrigstiden. Hvilken form og hvilket innhold 

kommunistregimet fikk i de ulike områdene hadde på sin side betydning for tempo og 

substans i overgangene til demokrati. Kitschelt (1995:453) opererer med tre typer 

kommunistregimer som varierer langs tre dimensjoner:  

 

1. I hvilken grad det var mulig å artikulere motstand mot politikken innenfor partiet, 

det være seg republikkpartiet eller satelittpartiet i et av de østeuropeiske landene  

2. I hvilken grad det var mulig å artikulere folkelig dissens med partiet  

3. Grad av byråkratisk profesjonalitet; hvorvidt kompetanse og regelstyring eller 

korrupsjon og nepotisme var de ledende prinsipper i statsapparatet.      

 

Det Kitschelt kaller patrimonial kommunisme ga få muligheter både for interne 

elitemotsetninger og folkelig interesseartikulering. Den byråkratiske profesjonaliteten 

var lav, og slike systemer var basert på personlige avhengighetsforhold mellom lederne 

i apparatet og deres omgivelser. Opposisjonen ble sterkt undertrykket eller kooptert inn 

                                                                                                                                                         
"avtalen", men ble siden fulgt av politiske innstramninger.  
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i patron-klient systemet. Kitschelt plasserer det meste av Sørøst Europa (Serbia, 

Romania, Bulgaria) og Russland, Ukraina, Hviterussland i denne kategorien. Fordi den 

antikommunistiske opposisjonen var så svak i disse landene, foregikk transisjonen ved 

preventive tiltak iverksatt av de gamle eliter. Slik var disse i stand til å påtvinge det nye 

systemet det konstitusjonelle designet som passet dem best. Som tidligere nevnt, 

hevder Kitschelt at det gamle regimets eliter foretrekker konkurranseregler som 

personifiserer makt slik at de kan bygge videre på og forsterke klientistiske nettverk.  

 

 En annen type kommunistsystem er det Kitschelt kaller byråkratisk-autoritær 

kommunisme. Innenfor denne var mulighetene for interne elitemotsetninger og 

interesseartikulering fra folket små, mens graden av byråkratisk profesjonalitet var 

høy. Slike regelorienterte byråkratier var ikke i stand til raske preventive tiltak da 

krisen i den kommunistiske leiren kom, og regimene brøt mer eller mindre sammen. 

Som et resultat av dette sammenbruddet hadde de gamle elitene intet 

forhandlingsmandat i overgangen fra kommunisme til demokrati, og den liberal-

demokratiske opposisjonen hadde nærmest frie hender da de introduserte de nye 

politiske institusjoner. Kitschelt hevder at denne form for transisjon ga institusjoner 

som avpersonifiserer den politiske makten, som parlamentarisme og listebasert PR-

valg. De beste eksemplene på denne typen overgang er ifølge Kitschelt 

Tsjekkoslovakia og det tidligere DDR.15  

 

 Den tredje typen kommuniststyre, en nasjonal eller nasjonal konsensus 

kommunisme, tillot ifølge Kitschelt en viss grad av interne elitemotsetninger og 

interesseartikulering fra befolkningens side, i det minste fra og med 1970-årene. 

Graden av byråkratisk profesjonalitet var høyere enn i patrimoniale systemer, men 

hadde flere innslag av klientisme enn den byråkratisk-autoritære kommunismen. De 

kommunistiske eliter benyttet seg ifølge Kitschelt (1995:453-54) av et folkelig ønske 

om å opprettholde nasjonal autonomi fra det sovjetiske/russiske hegemoniet. 

                                                 
15 Slovakia er imidlertid et vanskelig tilfelle. Regimet og transisjonen var dominert av det 
tsjekkiske mønsteret, men utviklingen etter delingen av staten viser klare patrimoniale trekk.  
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Kommunistene inngikk politiske og økonomiske kompromisser med hjemlige eliter 

som hadde bakgrunn i mellomkrigstidens politiske eksperiment og den katolske kirken.  

 I transisjonsperioden fra kommunisme til demokrati forhandlet disse elitene 

med opposisjonen og fikk igjennom institusjonelle arrangementer som både 

personifiserer og avpersonifiserer den politiske makten: Semi-presidentsystem og 

blandede valgordninger med både PR-valg og flertallsvalg i enmannskretser. De beste 

eksempler på en slik type kommunisme er ifølge Kitschelt Polen og Ungarn. I disse 

landene hadde man på 1980-tallet nasjonalkommunistiske regimer som tillot en viss 

grad av interesseartikulering fra folket, og i virkeligheten fantes det i begge land 

organiserte grupper i samfunnet som delvis var uavhengig av regimet. I Polen var det 

først og fremst kirken som forsvarte befolkningens interesser overfor makthaverne, 

men også arbeiderklassen hadde gang på gang vist at den var i stand til å utfordre 

regimet. I Ungarn hadde det vokst frem en semi-privat sektor i økonomien, og i byene 

fantes en nokså stor middelklasse i betydningen verdier, lengsel etter materielle goder 

og personlig autonomi. Vanlige folk hadde fått smaken på profitt, og i motsetning til 

sine østeuropeiske naboer hadde ungarerne noe å bruke penger på. Det polske og det 

ungarske kommunistregimet tillot også interne elitemotsetninger i partiet. Dette ble 

spesielt viktig etter at Gorbatsjov kom til makten i Sovjetunionen, fordi man da hadde 

flere kanaler som kunne fange opp signalene østfra. Gorbatsjov ønsket moderate 

reformer også i systemene i Øst Europa, og kommunistregimene ble utsatt for press fra 

Sovjetunionen. De aller fleste strittet imot dette, med viktige unntak av Polen og 

Ungarn.  

 

4.3.1. Nasjonalkommunistiske regimer i Latvia og Litauen?  

Kitschelts tre ulike typer kommunistregimer er selvsagt idealtyper, men det er uansett 

viktig å understreke at alle regimene mer eller mindre var hybrider. Alle de tre baltiske 

statene blir plassert innenfor den siste kategorien. Med forbehold om at de er 

grensetilfeller, beskriver han kommunistsystemet både i Latvia og Litauen som 

nasjonalkonsensus kommunisme. Hans hovedbegrunnelse er at 

uavhengighetsbevegelsene kom med krav om politiske, sosiale og økonomiske 
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reformer allerede på 1980-tallet, og at de ble forhandlingspartnere med de 

kommunistiske eliter lenge før kommunismen brøt sammen både i Øst Europa og 

innenfor unionen. Dette er problematisk.  

For det første så er det vanskelig å sammenligne regimene i Ungarn og Polen 

med forholdene internt i det sovjetiske imperium. I komparative termer hadde det ikke 

funnet sted en deregulering tilsvarende den som foregikk i Ungarn tidlig på 1980-tallet. 

I realiteten eksisterte det i Ungarn tre store opposisjonspartier før transisjonen, mens 

regimet i Polen måtte innføre unntakstilstand for å stagge arbeiderne. Ingenting i 

nærheten av dette fantes i Sovjetunionen. For det andre, og dette er viktigere, så var det 

store forskjeller mellom de to sovjetrepublikkene. Selv om de sovjetiske strukturer ga 

et nokså likt inntrykk av den politiske og sosiale situasjonen i Latvia og Litauen på 

slutten av 1980-tallet, har kommunismen som system likevel behandlet de to nasjoner 

svært forskjellig. Allerede etter den sovjetiske gjenerobringen av makten i 1944 kunne 

man ane konturene av forskjeller mellom Kommunistpartiene i Latvia og Litauen. 

Medlemsgrunnlaget var i begge republikkene tynt, men det ble raskt utvidet, ikke minst 

på grunn av overflyttingen av lojale kadre fra Russland. Disse var i all hovedsak 

russiske, men til Latvia kom også mange etniske latviere tilbake sammen med 

okkupasjonsmakten. Hovedsakelig var dette barn av kommunister som hadde reist i 

eksil til Sovjetunionen i 1920-årene. Dette var mennesker hvis lojalitet først og fremst 

var knyttet opp til det kommunistiske regimet. Ofte hadde disse ikke noe forhold til sitt 

"hjemland" i det hele tatt, og mange snakket heller ikke det lokale språket 

(Lieven:1994:85). I Litauen hadde man ikke en tilsvarende eksilbefolkning å dra 

veksel på, og Kommunistpartiet der var fra første stund i større grad dominert av 

"innfødte".  

  

Jeg vil i det følgende først og fremst diskutere Kitschelts første punkt, nemlig 

forholdene internt i Kommunistpartiene. Partienes relasjoner til befolkningen vil også i 

en viss grad bli tatt opp. Forskjellene mellom partiene fikk stor betydning for 

transisjonen til demokrati, men også for den videre innenrikspolitiske utviklingen. 

Fordi Kitschelt ikke nyanserer mellom de baltiske republikker er dette ulikheter hans 
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teori ikke fanger opp. I perioden frem til Stalins død var politikken imidlertid mer eller 

mindre den samme i alle republikkene.  

 

4.4. Ensretting, utrenskninger og konfliktlinjer 

Som i Øst Europa forøvrig satset regimene i samarbeid med de lokale kommunister på 

å sikre total politisk kontroll gjennom et strengt diktatur. Samtidig gjaldt det å få igang 

en omfattende økonomisk utvikling med rask industrialisering som hovedinnhold 

(Seim:1994:376). Da industrialiseringen og kollektiviseringen av jordbruket begynte 

for alvor utover på 1950-tallet var det imidlertid forskjeller med hensyn til hvordan 

man gikk frem i de to republikkene. Som tidligere nevnt unnslapp Litauen den massive 

immigrasjonen av østslaviske arbeidere som Latvia opplevde. Dette hadde flere 

årsaker. Viktigst var det at Litauen var mindre industrialisert enn Latvia, og derfor 

hadde et større overskudd av arbeidere på landsbygda å ta av. Interne forhold i det 

litauiske Kommunistpartiet spilte imidlertid også en rolle. Som Anatol Lieven 

(1994:95) med rette peker på, hadde førstesekretæren i det litauiske Kommunistpartiet, 

Anatanas Snieckus, flere fingre med i det sovjetiske maktspillet da 

industrialiseringsplanene for Baltikum ble lagt. I motsetning til de viktigste 

kommunistlederne i Latvia, som var født og oppvokst i Sovjetunionen, var Snieckus en 

"innfødt" kommunist. Gjennom en blanding av ubestridelig lojalitet til Moskva, og 

dyktige manøvreringer innad i Unionspartiet, lyktes det Snieckus helt frem til sin død i 

1974 å skåne Litauen for de verste effektene av Stalins og hans etterfølgeres styre. På 

bakgrunn av blant annet dette hevder Lieven at det litauiske kommunistlederskapet i 

større grad enn det latviske (og estiske) ivaretok republikkens spesifikke nasjonale 

interesser. Mye tyder da også på at den litauiske kommunisteliten aldri var spesielt 

positivt innstilt til det russiske hegemoniet og detaljplanleggingen i unionen. Som 

Anatol Lieven (1994:96) selv kommenterer det:  

 

...if to call them covert patriots is too flattering, at least men like Brazauskas never had any 
positive enthusiasm for Soviet rule. They were merely a familiar species of collaborators, not 
particulary brave, not particulary wicked, doing the best for themselves and for their country 

"under the circumstances".  
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Situasjonen i den Latviske Sovjetrepublikken var helt annerledes. Ikke bare 

hadde man der et Kommunistparti som var dominert av russere og russifiserte latviere; 

etter store utrenskninger i 1959-60 ble det lokale Kommunistpartiets muligheter til å 

motvirke politikken fra Moskva mer eller mindre brutt. Den forsiktige liberaliseringen 

som kom da Krutsjov tok over makten, ble i det latviske partiet utnyttet til å ta et 

oppgjør med russifiseringen og den østslaviske immigrasjonen. En fraksjon forsøkte å 

latvifisere partiet, og å etablere bedre lokal kontroll med planleggingen av industri. 

Offisielt var hovedmålet å bidra mer effektivt til den sovjetiske økonomien. Uoffisielt 

var hensikten å i større grad kontrollere etableringen av tungindustri som førte med seg 

tusenvis av østslaviske immigranter til republikken. Forsøkene på å forsvare latviske 

nasjonale interesser mislyktes, og ble av Moskva fordømt som "borgerlig 

nasjonalisme". Resultatet var at pro-latviske kommunister ble rensket ut på alle plan.  

 

4.4.1. Utrenskninger og homogenisering 

En av hovedkonsekvensene ved - men også motiv bak - utrenskninger i den 

kommunistiske blokken var å binde det gjenværende lederskapet tettere opp til 

toppsjiktet i Moskva. Ved å fjerne medlemmer som ønsket å nærme seg samfunnets 

krav, sørget man samtidig for at Partiet mistet det meste av den legitimitet det 

noengang måtte ha hatt i befolkningen. Aksjonen mot de reformvennlige 

kommunistene i Latvia har klare paralleller til situasjonen i Tsjekkoslovakia etter at 

Praha-våren ble knust av sovjetiske tanks i august 1968. Der rammet de harde 

utrenskningene som fulgte i 1969 så og si alle som kunne tenke seg å bære på 

reformistiske tanker, og man fikk fjernet enhver spire til avvik fra partilinjen. Dette 

satte et sterkt eksempel for ettertiden, og i Tsjekkoslovakia var enhet innad og utad et 

sentralt prinsipp og et reelt fenomen innenfor Kommunistpartiet (Waller:1995:485).  

  Reaksjonene fra Moskva var ikke på langt nær så harde mot Latvia, men  de 

etterfølgende lederne styrte Republikkpartiet med hard hånd for at slike ting ikke 

skulle skje igjen. Som i Tsjekkoslovakia sørget utrenskningene for at enhver med tilløp 

til reformkommunisme ble fjernet, og den øverste partieliten var nokså homogenisert. 
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Det er riktig å si at det latviske Republikkpartiet hadde sterkere innslag av byråkratisk-

autoritær kommunisme enn det litauiske. Etter 1960 var mulighetene for interne 

motsetninger i partiet  mindre, samtidig som republikkens betydning i den allsovjetiske 

økonomien krevde en større grad av byråkratisk profesjonalitet.  

 

4.4.2. Strukturelle konfliktlinjer 

Som i Tsjekkoslovakia fantes det samtidig en avgjørende strukturell konfliktlinje i det 

latviske samfunnet. Utviklingen av en samlet tsjekkoslovakisk opposisjon mot 

kommunismen ble vanskeliggjort av en nasjonal konflikt mellom tsjekkere og 

slovaker. Slovakerne oppfattet ikke i samme grad som tsjekkerne sovjetiseringen av 

samfunnet som negativt. For slovakerne var det først og fremst tsjekkerne som var den 

store trusselen mot nasjonal egenart. Den enorme moderniseringen og økningen i 

levestandard i Slovakia etter 1948 førte også til at slovakerne på en helt annen måte 

enn tsjekkerne godtok det kommunistiske systemet. Selv om østslaverne i Latvia 

selvsagt ikke oppfattet latvierne som en trussel mot sin kulturelle egenart,16 hadde 

majoriteten av dem en helt annen oppfatning enn latvierne av hva kommuniststyret 

brakte med seg. For russere, ukrainere og hviterussere var Baltikum ensbetydende med 

høyere levestandard, og majoriteten av dem som flyttet dit hadde et slikt mål for øyet. 

Russerne var samtidig del av et "herskerfolk", og fant seg selv i svært gunstige 

posisjoner i den Latviske Sovjetrepublikken. Utviklingen av en samlet opposisjon mot 

regimet; en samling av befolkningen på tvers av etniske skillelinjer, var nærmest 

utenkelig fra begge sider. I Litauen fantes ikke noen liknende strukturell konfliktlinje i 

samfunnet, og den litauiske opposisjonen under kommunismen kunne i større grad 

konsentrere seg om andre ting enn nasjonalitet. Mye tyder på at dette åpnet for større 

pluralisme blant de litauiske opposisjonelle eliter; en situasjon som sannsynligvis 

hadde stor betydning for partiutviklingen etter 1991.   

                                                 
16 Denne frykten var det tvert imot latvierne som satt med.  
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4.5. Stagnasjon og reformer 

Politisk undertrykkelse, sensur og overvåking fortsatte også utover på 1960-og 1970-

tallet, men på mange måter stabiliserte den politiske, økonomiske og sosiale 

situasjonen seg. Relativt høy matproduksjon og store, sikre markeder i hele det 

sovjetiske imperiet ga balterne den høyeste levestandarden i unionen. Levestandarden 

økte faktisk merkbart frem til midten av 1970-tallet; helt til den sosioøkonomiske 

stagnasjonen under Bresjnev gjorde seg gjeldende også i de baltiske områder .  

 De baltiske republikkers isolasjon mot utenverdenen ble også gradvis lettet på. 

Åpningen mot vesten ble forsterket av fjernsynsapparatets inntreden i den 

kommunistiske verden. Dette skulle bli spesielt viktig i Estland der befolkningen var i 

stand til å følge og forstå sendinger fra Finland. Sammenlignet med sine baltiske 

naboer forble Latvia nokså isolert fra utenverdenen. Både Estland og Litauen hadde 

"vinduer" mot nabostatene - Estland mot Finland og Litauen mot Polen - noe som 

innebar at de hadde større mulighet til å motvirke det ideologiske propaganda-

apparatet enn Latvia: "Landet i midten". Politisk sett var Litauen også i mye større grad 

enn Latvia styrt av nasjonalt orienterte politikere. Det latviske Kommunistpartiet hadde 

større innslag av etniske russere, og etter utrenskningene av "nasjonalister" i 1959-60 

hadde man i virkeligheten et regime hvis fremste lojalitet lå hos sentralmakten i 

Moskva. Mange hevder også at litauerne, på grunn av den katolske kirken, i større grad 

enn latvierne var i stand til å stå imot sovjetiseringen og den tvungne 

homogeniseringen av samfunnene (Lieven m.fl.). Den katolske kirken virket som en 

festning mot den østslaviske dominans i unionen, samtidig som den ga litauerne en 

institusjonell identitet utover den rent politiske (som partiet sto for). Kommunismen 

som system forsøkte ifølge George Schøpflin (1993:87):  

 
...to effect a total merger of the public and private spheres - more correctly to submerge the 
latter into the former - as a way of enhancing its claim to total control. This even came to 
include the family, which, in common with all other institutions, was expected to serve the 

goals of perfection and the self-styled agent of perfection, the party.  
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Selv om den katolske kirken i Litauen ikke på langt nær var så autonom - eller så 

fryktet av regimet - som i Polen, klarte den etterhvert å få en mer uavhengig stilling 

vis-à-vis staten, og hevde andre interesser enn de rent politiske. I Latvia fantes det 

ingen tilsvarende autonom institusjon i samfunnet.  

 

4.5.1. Reformer 

Hovedforutsetningen bak fremveksten av en organisert opposisjon i den 

kommunistiske verden var den økonomiske krisen, men også den marxist-leninistiske 

ideologiens kollaps. Dissidentbevegelsene i Sovjetperioden17 var hverken i Latvia eller 

Litauen sterke nok tallmessig til å utgjøre en grunnmur som senere utfordringer mot 

Moskvas autoritet kunne bygges på. Da Gorbatsjov kom til makten i 1985 sendte han 

ut signaler om at systemet måtte reorganiseres for å overleve. Det "alle" hadde visst i 

mange år, ble nå plutselig legitimt, og ga opposisjonelle krefter incitamenter til å 

organiseres. Gorbatsjovs hovedproblem var at kommunismen som økonomisk system 

nærmest totalt var uten legitimitet i befolkningen. Dette systemet befant seg samtidig 

nær kollaps. Ifølge Linz er mangel på legitimitet og effektivitet faktorer som er felles 

for kriser og sammenbrudd i mange ulike typer politiske systemer. 

Autoritære/totalitære regimers relative effektivitet er imidlertid spesielt viktig her: 

"Defined as the capacity to satisfy the expectations of society, to solve pressing 

problems, whether internal or external, it is a basic source of crisis (Linz:1990:146). 

Slike regimer kan ikke i samme grad som demokratier omgjøre en eventuell 

effektivitet til politisk legitimitet. Gorbatsjov var imidlertid mer eller mindre tvunget til 

å foreta seg noe, og håpet var nok å oppnå en viss kooptering av deler av den 

opposisjonen som vokste frem. En slik form for liberalisering lykkes imidlertid 

sjeldent. Ikke bare tilfredsstiller det sjeldent de forventninger om endring som 

befolkningen får; liberaliseringsprosessen reduserer også incentiver for deltakelse i 

regimets institusjoner, og gir økt rom for å tøye grenser fra opposisjonens side. I 

motsetning til dissens, som vanligvis er begrenset til enkeltstående tilfeller av uenighet, 

innebærer en opposisjonssituasjon en villighet til å spille en offentlig rolle; til å teste ut 
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grensene for frihet og makt. Målet for enhver opposisjon er politisk; å få til 

forandringer i den politiske sfæren.  

 

 Gorbatsjovs demokratiseringsfremstøt i 1987 startet som et forsøk på å sikre 

folkelig støtte til nødvendige økonomiske reformer i det sovjetiske imperium. 

Liberaliseringen og demokratiseringen i Sovjetunionen fikk imidlertid et uventet 

regionalt aspekt. Den politiske alliansen med «mannen i gata» mot det byråkratiske 

apparatet, utviklet seg raskt til en protest mot sentralmaktens dominans og kontroll 

(Nørgaard:1995:18). I Baltikum ga de nye mulighetene seg først utslag i økologiske 

protester, men de nasjonale bekymringer lå aldri langt under overflaten. I Latvia og 

Estland var motstanden mot ny industriutbygging således tett koblet sammen med 

frykten for ny østslavisk masseimmigrasjon. Misnøyen og protestene mot sovjetregimet 

ble etterhvert også støttet av reformorienterte ledere i Kommunistpartiet som gradvis 

tok opp i seg folkelige meninger. Mange av Kommunistpartiets medlemmer fryktet, og 

det med rette, at både de selv og partiene kunne bli satt på sidelinjen i den videre 

utviklingen. På den annen side fantes det også hardliners innenfor alle de tre partiene; 

konservative kommunister som på ingen måte ønsket den nye deltakelsespolitikken 

velkommen. Som i de østeuropeiske satelittstatene ble enkelte av disse byttet ut med 

mer reformorienterte kadre etter ordre fra Gorbatsjov. For å drive reformene videre var 

det viktig for den sovjetiske lederen å ha sentrale støttestpillere i republikkpartiene. 

Denne utviklingen skjedde nokså samtidig for Latvia og Litauen, men resultatet av 

rollebyttet var svært forskjellig i de to republikkene. I Litauen førte det til at den svært 

pragmatiske og nasjonalt orienterte Algirdas Brazauskas kom til makten. I Latvia 

utgjorde derimot etniske latviere bare en tredjedel av medlemmene i Partiet, og dette 

var i større grad dominert av konservative kommunister. Som Ole Nørgaard (1995:23) 

peker på: "The most obvious choice in Latvia was the leader of the ideological section 

of the Communist Party, Anatolij Gorbunovs, who had openly supported the protest 

movement and taken an active part in several demonstrations." Likevel var det Janis 

Vagnis, en apparatchik uten folkelig appell som ble valgt. Denne hendelsen ble på 

                                                                                                                                                         
17 Fra slutten av 1960åra til begynnelsen av 1980-tallet.  
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mange måter gjentatt året etter, ettersom Latvia da var den eneste av de tre baltiske 

sovjetrepublikker hvor lokale kommunister lojale overfor Moskva var i flertall da 

fragmenteringen av partiene kom. Både i Litauen og Estland ønsket etterhvert et 

flertall av lederskapet å gå inn for nasjonal uavhengighet, og å bryte med Unionspartiet 

i SSSR.   

 

4.5.2. Opprettelsen av Folkefronter 

I løpet av sommeren og høsten 1988 ble det med reformkommunistenes støtte dannet 

såkalte Folkefronter i alle de tre baltiske republikker. Med dette fikk protestene en 

organisatorisk basis. Folkefrontene hadde avgjørende betydning i den utviklingen som 

skulle føre frem mot demokratisering i Baltikum. I denne prosessen vokste i Latvia og 

Estland også de russisk-dominerte, såkalte Internasjonale Fronter frem. Disse ble 

dannet som en motvekt til Folkefrontenes krav. Da det ble klart for befolkningen at 

kommunistene ikke dominerte Folkefrontene fikk de stor, hvis ikke altomfattende, 

støtte fra den "innfødte" befolkningen. I Latvia og Estland ble det også dannet en 

annen type opposisjonsbevegelse i 1989/90. Den Estiske Kongressen og Borgernes 

Kongress i Latvia kom sammen for å representere et alternativt parlament basert på de 

uavhengige republikkene i mellomkrigstiden. Ved å vektlegge de sosialistiske 

republikkenes illegitimitet, skilte kongressene seg fra Det Øverste Sovjet, men også fra 

Folkefrontene som opererte innenfor det sovjetiske systemet (Dellenbrandt:1994:90-

93). Det umiddelbare målet for Folkefrontene var politisk og økonomisk autonomi 

innenfor en løsere sovjetisk føderasjon. Gradvis kom det imidlertid til en radikalisering 

innad i Folkefrontene, spesielt i Litauen. Etter at Sajudis18 vant en overlegen seier til 

det Øverste Sovjet i februar 1990, tok den nasjonale bevegelsen kontroll over både 

formannsskapet i det Øverste Sovjet og regjeringen. For å sikre en åpen linje til 

Moskva ble imidlertid Brazauskas og andre reformkommunister inkludert i regjeringen 

(Lieven 1994:238).19 Det er mange årsaker til at Sajudis med Landsbergis i spissen 

                                                 
18 Det litauiske navnet på Folkefronten.  
19 I Latvia og Estland ble ikke Folkefrontene i samme grad radikalisert. Dette skyldtes først og 
fremst frykten for hva de store østslaviske minoritetene ville foreta seg. I disse republikkene 
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valgte å erklære full uavhengighet fra Sovjetunionen allerede i mars 1990.20 Poenget 

her er at det nærmest virket mot sin hensikt. Gorbatsjov iverksatte straks en effektiv 

oljeblokade mot republikken, og de radikale uavhengighetsforkjemperne ble presset til 

å legge erklæringen til side. Det litauiske presset for full uavhengighet satte på den 

annen side Latvia i en vanskelig posisjon. Opposisjonen der ønsket selvsagt å følge 

samme linje som litauerne, men på grunn av den store østslaviske minoriteten var man 

nærmest tvunget til å innta en mer forsiktig holdning.  

 

 Hensikten her er ikke å komme med detaljerte beskrivelser av veien frem mot 

uavhengighet høsten 1991. Den begivenheten var, som mange har pekt på, først og 

fremst et resultat av det mislykkede kuppforsøket i Moskva, august 1991. Det er derfor 

problematisk, slik Kitschelt gjør det, å sammenlikne den baltiske uavhengigheten med 

revolusjonene i Øst Europa i 1989. Viktigere er det å peke på forskjellene mellom 

Kommunistpartiene i de to landene, og antyde mulige konsekvenser av partienes ulike 

skjebne.  

 

4.6. Oppsummering 

Som jeg har forsøkt å antyde så var det helt fra begynnelsen av den sovjetiske 

okkupasjonen forskjeller mellom Kommunistpartiene i de to republikkene. Det 

litauiske partiet var fra første stund dominert av nasjonalt orienterte kommunister, og 

disse klarte i en viss grad å forsvare spesifikke litauiske interesser. I Latvia var 

situasjonen nærmest motsatt. Det latviske kommunistpartiet var dominert av kadre hvis 

lojalitet først og fremst var bundet opp til regimet i Moskva. Og fordi Latvia hadde 

større betydning for den allsovjetiske økonomien, ble denne republikken holdt under 

strengere kontroll enn Litauen. Moskva kunne ikke tillate de tilløp til "nasjonal" 

økonomisk tenkning som kom med Krutsjovs tøvær, og for å gjenopprette kontrollen 

rensket man ut enhver som hadde befatning med de nye planene. Dette var 

                                                                                                                                                         
tok Folkefrontene kontroll over regjeringene, men overlot som en kompromissløsning 
formannskapet i det Øverste Sovjet til kommunistlederne.  
20 Lieven; Kap. 8 gir en god oversikt.  



Kap.4: Ulike typer kommunistregimer  

 60 

hovedsakelig etniske latviere. Etter disse utrenskningene hadde partiet lenge nærmest 

ingen rot i den etnisk latviske befolkningen.  

  

Da forandringene i den kommunistiske blokken kom, fantes det i begge 

republikkene reformkommunister som allierte seg med folket og opposisjonen. Det 

latviske Kommunistpartiet var imidlertid dominert av østslavere og russifiserte 

latviere. Ulikt de to andre baltiske republikker forble flertallet av medlemmene lojale 

overfor de konservative krefter i Moskva. Dette tilspisset ytterligere forholdet mellom 

Partiet og den etnisk latviske befolkningen, og da en gruppe nasjonalt-orienterte 

kommunister brøt ut, hadde Partiet i realiteten ingen sjanse til å overleve transisjonen 

til demokrati. Den etnisk latviske kommunisteliten spredte seg så på de ulike partiene 

som var i ferd med å vokse frem. Dette betydde at Latvia etter 1991 ikke hadde noe 

samlet lederskap fra det gamle regimet; en situasjon som i mine øyne påvirket hvilke 

typer partier den uavhengige staten fikk. Fraværet av et samlet lederskap innebar ikke 

minst at Latvias partipolitiske eliter manglet incitamenter til å bygge opp en egen 

organisasjon for å hanskes med et sterkt og landsomfattende (reformert) Kommunistisk 

parti.   

 

 Kommunistregimet i den litauiske sovjetrepublikken var i større grad enn det 

latviske et "nasjonalkommunistisk" regime, der Partiet forsøkte å ta hensyn til 

spesifikke nasjonale behov.  Det hadde sterkere legitimitet i den litauiske 

befolkningen, og var også preget av større kontinuitet. Det faktum at det litauiske 

Kommunistpartiet også var det første av republikkpartiene som brøt med 

Sovjetunionens Kommunistiske Parti21, og senere gikk inn for frie valg, ga dem 

samtidig tillit i det litauiske samfunnet. Ifølge Linz (1990:151-52) er det;    

 
... useful to note that the commitment to free and fair elections accelerates the process of 

transitions and legitimizes the existing government for the moderate opposition, deflates the 
mobilization for the overthrow of the government, and forces the leaders of the opposition to 
assume responsible positions and to postpone demands for substantive policy changes that it 

now can hope to achieve after the elections.   

                                                 
21 Det vil si Unionspartiet. 
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I Litauens tilfelle var det imidlertid internasjonale faktorer med i bildet, og så lenge 

Sovjetunionen besto kunne ikke Kommunistpartiet virke som en troverdig partner i det 

politiske liv. Etter valget til det Øverste Sovjet i 1990 ble da også Brazauskas og hans 

menn gradvis isolert av Sajudis. Denne isolasjonen er på sin side, sammen med Partiets 

legitimitet i befolkningen, sannsynligvis hovedfaktorer som kan forklare hvorfor 

Kommunistpartiet i Litauen ikke bare overlevde, men faktisk overlegent vant landets 

første frie valg etter uavhengigheten. For det første så var det Sajudis som i stor grad 

ble holdt ansvarlig for den stadig synkende levestandarden frem til 1992. 

Kommunistpartiet gikk mer eller mindre fri. For det andre, og dette er viktigere, så 

bidro isolasjonen til at Brazauskas kunne trekke seg tilbake og bruke tid på å bevare og 

utvikle Kommunistpartiets landsomfattende medlemsorganisasjon. Det er nettopp dette 

som vil stå sentralt i den videre delen av oppgaven. Hvilke konsekvenser fikk det for 

utviklingen av et politisk samfunn at Kommunistpartiet i Litauen overlevde 

transisjonen til demokrati? Ifølge Kitschelt la dette grunnlaget for institusjonelle 

strukturer som personifiserer makt, og som dermed gir incentiver til å danne 

karismatiske og klientistiske partier. Spørsmålet blir da i hvilken grad institusjonelle 

strukturer skaper partityper, eller om andre faktorer som grad av elitepluralisme, 

legitimering av statsmakten m.m. spiller en større rolle. Sentralt i Kitschelts teori står 

oppfatningen om at parlamentarisme i større grad enn semi-presidentsystemer legger 

grunnlaget for programbaserte partier.   
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5. Transisjoner og valg av politisk struktur 

5.1. Tema 

Temaet i dette kapittelet er valg av konstitusjonelle løsninger generelt, og deres 

konsekvenser for partiutviklingen spesielt. Hvordan og hvilke institusjoner de post-

kommunistiske landene innførte i transisjonen fra det totalitære regimet vil ifølge 

Kitschelt (1995:452) influere mulighetene for utviklingen av en programbasert 

partikonkurranse. Dersom spillets regler avpersonifiserer den politiske makten, og på 

denne måten undergraver patron-klient forhold og karismatiske autoriteter, vil dette 

styrke enheten og lagånden i partiene. Han hevder at parlamentarisme i større grad enn 

presidentsystemer fremmer en programbasert konkurranse. Et presidentsystem kan føre 

til maktkonsentrasjon hos karismatiske ledere og til oppløsning av partier fordi 

personlig konkurranse kan vinne over lagånden. Innflytelsesrike presidenter kan også 

systematisk spille partier ut mot hverandre og føre en splitt og hersk politikk med 

skiftende koalisjoner i parlamentet. Dette siste er Walesas presidentperiode i Polen et 

klart eksempel på.  

 

 Også valgordningen vil ifølge Kitschelt (1995:452) ha innvirkning på enheten i 

partiene. Flertallsvalg i enmannskretser vil i større grad enn PR personifisere den 

politiske konkurransen, og sannsynligheten for at fraksjonalisme og klientisme oppstår 

i partiene er stor. PR-valg vil imidlertid bare tjene en programbasert konkurranse opp 

til et visst nivå, ettersom ekstrem fragmentering gjør det vanskelig for velgerne å skille 

mellom partiene. Et sentralt spørsmål vil være hvorvidt bruk av slike strukturelle 

variabler kan forklare forskjellene mellom partiene i de to landene. Forklaringer basert 

på analyse av struktur - og struktur er et statisk konsept - og som avleder politiske 

utfall fra strukturelle mønstre, vil ofte lide av deterministiske prediksjoner og ikke 

klare å fange opp dynamikken i politikken. Dette er ikke et forsøk på å hevde at 

struktur ikke inngår i en vellykket teori. Det er hva man mener med "struktur" i første 

omgang, og hvordan man bruker den i en teori som er viktig. I utgangspunktet er det 

riktig av Kitschelt å fokusere på hvorfor noen strukturer oppsto og andre ikke. 

Problemet er at hans innfallsvinkel er for snever; strukturer er ikke kausale variabler - i 
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og av seg selv forklarer de ikke politiske utfall. Strukturer former og begrenser de 

valgmuligheter politiske aktører har, men det er politikken som finner sted innenfor 

dem som er viktig.  

 

5.2. Ulike konstitusjonelle løsninger  

Latvia og Litauen har valgt ulike konstitusjonelle løsninger etter 1991. Kitschelt 

hevder at valg av politisk struktur ble påvirket av måten den politiske transisjonen 

foregikk på. De forskjellige typer kommunistsystemer varierte i transisjonen med 

hensyn til hvilken rolle de kommunistiske eliter spilte i utformingen av det nye 

regimet. Det gamle regimets eliter vil ifølge Kitschelt (1995:453) foretrekke 

konkurranseregler som personifiserer makt slik at de kan bygge videre på gamle 

nettverk. I de stater hvor man hadde nasjonalkommunistiske regimer tok de 

kommunistiske eliter selv initiativet til liberaliseringen. De forhandlet med 

opposisjonen og fikk i stand avtaler om blandede demokratiske institusjoner som både 

personifiserer og avpersonifiserer den politiske makten (semi-presidentsystem og 

blandet valgordning med både flertallsvalg og PR). Ungarn og Polen er de klareste 

eksempler på en slik type overgang, men også Litauen kan på overflaten synes å passe 

inn. Hverken Litauen eller Latvia faller imidlertid innenfor den modellen Kitschelt 

setter opp. Jeg har allerede vært inne på de avvik jeg mener kommunistregimene i disse 

Sovjetrepublikkene representerer i forhold til Kitschelts teori. Latvia var i stor grad 

preget av trekkene ved den byråkratisk-autoritære kommunismen, selv om heller ikke 

dette var entydig. Og på tross av sterke nasjonalkommunistiske innslag i det litauiske 

regimet, var det i siste instans en ekstern faktor, nemlig det sovjetiske imperiums 

sammenbrudd, som ga elitene mulighet til å starte på nytt. Et annet viktig poeng er at 

det etter uavhengigheten i Litauen var Landsbergis og Sajudis som ønsket en sterk 

presidentmakt.22 I perioden 1991-92 var de litauiske velgerne vitne til en intens 

                                                 
22 Som Lieven med rette peker på (1994:259) var det først og fremst Landsbergis personlig 
som ønsket en sterk presidentmakt. Majoriteten av de politikerne som hadde sitt utspring i 
Sajudis var imot, eller i beste fall halvhjertet for, idèen. Deres egen makt sprang ut fra et 
(slags) parlamentarisk system, og Landsbergis` økende upopularitet gjorde både høyresiden og 
venstresiden i Sajudis uvillig til å gi ham en så innflytelsesrik posisjon.  
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konstitusjonell kamp, som i Ole Nørgaards (1996:72) øyne "paralysed the entire 

political system on many occasions." Sajudis ønsket en president som daglig ledet 

regjeringens arbeid, og som skulle kunne avsette og danne regjering uten å måtte 

henvende seg til parlamentet (Nørgaard:1996:72). Motivet bak var nok først og fremst 

at den litauiske Folkefronten ventet å kunne vinne presidentvalget, men fryktet at det 

reformerte Kommunistpartiet (LDDP),23 med sin landsomfattende 

medlemsorganisasjon og velgerdisiplin, fikk nok stemmer til å dominere parlamentet 

og blokkere reformer. Motsatt av hva Kitschelt hevder ville være i det post-

kommunistiske partiets interesse, ville LDDP på sin side ha en renere parlamentarisk 

modell. De argumenterte med at en sterk presidentmakt kunne føre til et autoritært 

styre, og ønsket en presidentinstitusjon hvis viktigste oppgave skulle være 

representasjon. Begge parter i Litauen hadde imidlertid en sterkere presidentmakt på 

programmet enn hva som var tilfellet i Latvia.   

 

5.2.1. Nasjonalistiske motiver i Latvia 

Regimeskiftets forløp og valg av konstitusjonelle strukturer i Latvia passer hverken inn 

under det nasjonal-kommunistiske eller det byråkratisk-autoritære mønsteret. 

Riktignok ble det pro-sovjetiske Kommunistpartiet i Latvia suspendert, og den gamle 

"russiske" elitens muligheter til å forhandle om nye strukturer eliminert. I  transisjonen 

av det politiske regimet synes imidlertid helt andre motiver å ha vært utslagsgivende. I 

Latvia gjeninnførte man grunnloven og den politiske strukturen fra mellomkrigstidens 

parlamentariske republikk. Denne avgjørelsen kan ikke tilskrives forhold i transisjonen 

slik Kitschelt beskriver det. Gjeninnføringen av 1922-grunnloven må snarere sees i 

sammenheng med beslutningen i det Øverste Sovjet24 om at stemmerett bare skulle gis 

til dem som kunne vise til statsborgerskap i den første republikken og deres 

etterkommere. Denne avgjørelsen ga etniske latviere nærmest total politisk makt. I en 

                                                 
23 Lietuvos Demokratinè Darbo Partija 
24 Ifølge resolusjonen «On the Renewal of Republic of Latvia Citizen`s Rights and 
Fundamental Principles of Naturalisation». Vedtak i Det Øverste Sovjet 15. oktober 1991.   



 Kap.5: Transisjoner og valg av politisk struktur   

 65 

stat hvor etniske latviere i 1989 bare utgjorde 52 % av den totale befolkning25, ble den 

etniske sammensetningen av den nye politiske eliten - regjering, parlament og 

president - nærmest eksklusivt latvisk (Plakans:1997:248).  

 Etter at det pro-russiske Kommunistpartiet i Latvia ble suspendert oppsto det et 

maktvakuum som den nasjonale eliten visste å benytte seg av. Den etnisk latviske 

eliten i Kommunistpartiet skilte lag med selve partiet tidlig i transisjonen, og de mest 

fremtredende kommunister spredte seg så på de nye partiene som vokste frem. 

Svakheten eller fraværet av et samlet lederskap som kunne vokse frem fra det gamle 

regimet ga de nye eliter usedvanlig stort spillerom, og åpnet for en nasjonalistisk 

legitimering av den latviske staten. Ønsket om å sikre latvisk nasjonal kontroll over de 

viktigste statsorganene synes å ha vært det viktigste motivet både for opposisjonen og 

for den latviske kommunisteliten.   

 

5.2.1.1. Gjeninnføring av grunnlover 

En helt annet ting er det å ganske enkelt bare gjeninnføre en grunnlov fra en tidligere 

periode; først og fremst for å legalt kunne ekskludere den østslaviske minoriteten, men 

også for å oppnå historisk legitimitet. I forbindelse med dette peker Linz og Stepan 

(1997:83) på to potensielle problemer for en demokratisk konsolidering:  

 
First, when the polity has undergone great changes during the authoritarian interlude, it is 

possible that a new constitutional arrangement would in fact be  more appropiate for 
democratic consolidation. Second, restoration also assumes that the political procedures and 

institutions of the old constitutions have played no role whatsoever in the democratic 
breakdown. When the old democratic arrangement have in fact contributed to democratic 
breakdown, restoration precludes an historic opportunity to construct new and improved 

arrangements with different procedures and symbols. 
 

Et nærmest ikke-eksisterende tema i den konstitusjonelle debatten i Latvia i 1990-93 

var nettopp svakhetene ved mellomkrigstidens "demokratiske" stat. Anatol Lieven 

(1994:55) hevder at effektene av for mye uanalysert nostalgia har vært å distansere 

balterne fra det moderne Vest Europa, og å bidra til foruroligende politiske tendenser 

på hjemmebane:  

                                                 
25 "Statistical Yearbook of Latvia" (Riga; Central Statistical bureau, 1995:54). 
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...thanks to Soviet rule, the Baltic States have been isolated from subsequent European liberal 

and democratic influence and there has never been a real debate (except to a limited extent 
among Baltic emigrès) about the positive and negative aspects of pre-1940 Baltic political 

traditions. 
 

5.2.1.2. Den første republikkens begrensninger  

Da en ny parlamentarisk republikk begynte å fungere i 1920-årene, kom kritikken mot 

de demokratiske politiske institusjoner nærmest fra alle kanter, men mest fra 

organisasjoner på den politiske høyresiden. Hovedanklagen var at den nye latviske 

staten ikke var en adekvat beskytter av den "latviske nasjon". Kritikken økte i volum, 

og i mai 1934 utførte Karlis Ulmanis, lederen for et av de største parlamentariske 

partiene26 et kupp. Han suspenderte 1922-grunnloven, parlamentet og alle politiske 

partier, og innførte et autoritært styre. Som Andrejs Plakans (1997:254) kommenterer 

det: "The undeniable popularity of Karlis Ulmanis after 1934 suggest that devotion to 

parliamentary democracy was none too strong in all quarters of Latvia`s population 

then."  

 

 Det mest grunnleggende problemet i mellomkrigstiden var at sammenfallet av 

svake regjeringer og sterke parlamenter førte til en blokkering av politiske beslutninger 

fordi parlamentene var svært fragmenterte. Etter 1991 innførte man riktignok en 

sperregrense ved valg for å bøte på dette problemet, men det store antallet partier som 

stiller til valg viser en sterk fragmentering i partisystemet. Det politiske landskapet i 

Latvia etter uavhengigheten er ifølge Lieven nokså likt det som bidro til demokratiets 

sammenbrudd i 1930-årene. Lieven (1994:xix) hevder også at Latvia har en meget 

sterk "pre-1940 tradition of romantic, anti-Western chauvinist nationalism, which has 

been partly revived in the attitudes of the present nationalist parties." Den fremste 

likheten med mellomkrigstiden er at den nasjonale skillelinjen fremdeles går på tvers 

av andre skillelinjer i samfunnet, det være seg sosiale eller økonomiske. Den generelle 

"mood of nationalism" gjør det vanskelig, hvis ikke umulig, å inkludere partier som 

                                                 
26 Latvijas Zemnieku savieniba (Bondeunionen). Dette partiet ble "gjenfødt" med 
uavhengigheten i 1991.  
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representerer minoritetene i regjeringen. Og jo sterkere de ulike høyrepartiene 

vektlegger den nasjonale skillelinjen, desto mer sannsynlig vil det være at de stadig 

flere naturaliserte østslaverne vil stemme på "sine" partier. En av hovedårsakene til at 

man i mellomkrigstidens Latvia ikke kunne inkludere den ytterste høyresiden i 

regjeringene var at dens politikk overfor minoritetene, dersom den ble implementert, 

ville forårsaket svært alvorlige problemer i forholdet til Tyskland. I dag har Unionen 

"For Fedreland og Frihet"/ LNNK27 en retorikk overfor den lokale østslaviske 

befolkningen som, dersom de ikke hadde blitt holdt i ørene av sine mer moderate 

koalisjonspartnere, meget vel kan skape opptøyer blant minoritetene. Og unionens 

utallige forslag til en strengere statsborgerskapslov har som kjent allerede skapt 

alvorlige gnisninger i forholdet til Russland. Men, som Anatol Lieven (1994:75) spør 

seg; "...if minorities cannot be brougt into government because it would outrage the 

nationalists, and the extreme Right cannot be brought in because it would drive the 

minorities to revolt, how long can parliamentary government survive?" Bare en 

utvikling av programbaserte partier vil sannsynligvis kunne stikke hull på denne 

"nasjonalistiske verkebyllen," og skape grunnlag for et politisk samfunn der de 

politiske partier først og fremst representerer ulike sosiale og økonomiske interesser.   

 

5.3. Presidentstyre versus parlamentarisme  

Ifølge Kitschelt vil de parlamentariske strukturer i Latvia i større grad enn Litauens 

semi-presidentsystem fremme utviklingen av programbaserte partier. Også Linz 

(1990:153) hevder at presidentsystemer i transisjonsprosesser gir individuelle ledere 

altfor stor makt, og at det derfor bør unngås. Videre mener Linz at valget mellom 

parlamentarisme og et semi-presidentstyre vil ha store konsekvenser for transisjonen til 

demokrati og dets konsolidering. Et presidentsystem vil skape spesielle problemer i 

demokratiseringsprosessen av tidligere autoritære/totalitære stater:  

 

A presidental system increases the threat that the transtition to democracy, with its 
uncertainities about who and in what way someone should rule, represents for those who 

                                                 
27 Apvieniba "Tevzemei un Brivibai"/LNNK ( Den Nasjonale Uavhengighetsbeveglsen) 
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might be defeated. Presidentialism is more likely than parlimentarism to create a zero-sum 
situation, by giving to an individual leader considerable power for a fixed period of time. A 

presidental system limits the expectations to influence the political process of those who might 
be in the minority (Linz:1990:153-54). 

 

Linz fortsetter med å hevde at presidentsystemer ofte vil skape en polariseringsprosess 

i et allerede splittet samfunn. Det er liten tvil om at litauisk politikk i en lang periode 

etter uavhengigheten var preget av splittelse, kaos og en mangel på respekt for 

demokratiske spilleregler. Landet var delt i to leire med Sajudis og anti-Sajudis 

alliansen (tidligere kommunister såvel som ekstreme nasjonalister) steilt kjempende 

mot hverandre. Mange politikere baserte sine handlinger like mye på personlig 

fiendskap som på en politisk eller ideologisk holdning. Lieven (1994:265) hevder at 

dette "in part simply is a function of Soviet manners; people exercise power i the 

crudest way, are incapable of tact or diplomacy, and hurl insults as a matter of 

course." Det er likevel riktig å si at tanken om en sterk presidentmakt fikk mange til å 

frykte en konstant tilværelse i opposisjon; særlig medlemmer av det reformerte 

Kommunistpartiet som i 1991-92 ikke oppfattet det slik at de hadde noen åpenbar 

kandidat til presidentvervet. Til tross for sterke angrep og alvorlige politiske konflikter 

klarte man imidlertid å komme til enighet om et institusjonelt rammeverk som begge 

sider kunne leve med: En regjering som var ansvarlig overfor parlamentet, men med en 

sterkere presidentmakt enn i Latvia og enn det Kommunistpartiet ønsket seg.  

 

5.3.1. Parlamentarisme 

Enkelte har hevdet at et parlamentarisk system kan unngå mange av rigiditetene ved 

presidentregimer (Linz m.fl.). Det første frie valget gir ikke nødvendigvis èn leder en 

dominerende posisjon:  

 

Combined with proportional representation, the different parties can maintain their identity, 
agree on some issues, and disagree on others.  

...the point is that in the installation phase, a parliamentary form of democracy allows for a 
greater distribution of the cost and benefits of change and the threatening implications of 

some decision making (Linz:1990:153-54).  
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Hvorvidt ulike typer regimer, presidentstyre eller parlamentarisme, faktisk virker 

forskjellig inn på konsolideringen av demokratiet finnes det i virkeligheten ingen sikre 

svar på. Fordeler og ulemper både ved parlamentariske løsninger og presidentsystemer 

har kommet klart til syne i tidligere transisjoner fra autoritarisme til demokrati. Når det 

gjelder fremveksten av partisystemet, og ikke minst, hvilke typer partier som vokser 

frem, gir ihvertfall den tidligere Østblokken noen, om enn uklare, svar.  

 Kitschelt selv ser ikke ut til å legge så stor vekt på det faktum at i de landene 

som har fått et semi-presidentsystem så har også Kommunistpartiet overlevd som en 

politisk makt. Ifølge ham selv var dette hovedgrunnen til at man fikk et slikt system; 

"den gamle eliten forhandlet med opposisjonen om politiske strukturer som 

personifiserer makt". Uansett hva man måtte mene om post-kommunistiske partier som 

igjen sitter med den politiske makten, så er dette et viktig poeng. Nærværet av en 

landsomfattende partiorganisasjon begrenset i alle disse statene hvilke spørsmål den 

antikommunistiske opposisjonen kunne politisere, ettersom denne i stor grad ble 

tvunget til å definere sitt eget velgergrunnlag. Det at det litauiske Kommunistpartiet 

overlevde som elite og bevarte en sterk partiorganisasjon, førte til at de 

antikommunistiske krefter raskt så nytten av å etablere bånd til sosiale grupper. Dette 

ble ikke minst tydelig etter valgnederlaget i 1992, da Litauen som det første landet i 

den tidligere Østblokken fikk en reformkommunistisk regjering ved makten etter frie 

valg. LDDPs majoritet i parlamentet startet en partibyggingsprosess på høyresiden. På 

den annen side vil det reformerte Kommunistpartiet i Litauen også være i stand til å 

bygge videre på sine gamle nettverk, og fremstå som patron for sosiale grupper som 

ennå ikke er modne for transisjonen til den vestlige verden. Forskjellene til Latvia vil 

imidlertid ikke være så store - sannsynligvis - ettersom man også her har en stor grad 

av kontinuitet mellom det gamle og det nye regimets eliter.  Faktisk så viser Anton 

Steens (1997:102) data at det er større grad av kontinuitet blant elitene i Latvia enn i 

Litauen; den største forskjellen fra kommunistregimet er at russere nå er erstattet av 

etniske latviere: "In Estonia, and in particular in Latvia, the "ideological innocence" 

seems to have been less relevant, since the main concern was the ethnicity of the new 

ruling elite."  
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5.3.2. Eliter og kontinuitet 

Selv om det latviske Kommunistpartiet gikk i oppløsning så betyr altså ikke dette 

automatisk at dets medlemmer har trukket seg ut av aktiv politikk. Den nye latviske 

staten ble på ingen måte skapt av revolusjonære som feide unna en lett identifiserbar 

politisk og økonomisk elite.28 Den eneste delen av den gamle eliten som eksplisitt ble 

drevet fra makten var medlemmene av det pro-Moskva kommunistiske partiet før 

1991. Som Andrejs Plakans (1997:259) konstaterer var;  

 
...the new elite a patchwork of ex-communists and former members of the Latvian 

nomenklatura and early anti-Communists. It also included many energetic and ambitious 
persons who had remained outside the Party and the government but had developed 
considerable administrative and political talents in other state structures such as the 

university system, collective farms, the Academy of sciences, and the media.  
 

Steen (1997:36-7) forklarer den relativt mindre kontinuiteten mellom det gamle og det 

nye regimets eliter i Litauen med å henvise til at den etniske dimensjonen i stor grad 

ble trukket ut av politikken. Da litauerne bestemte seg for å gi alle med permanent 

opphold i landet automatisk rett til statsborgerskap, åpnet dette for at den ideologiske 

høyre-venstre dimensjonen i større grad fikk innflytelse på elitesammensetningen. Den 

etniske situasjonen i Litauen førte ikke bare til større tilbøyelighet til å bli med i 

Kommunistpartiet, og å bruke dette som et instrument for nasjonale formål. Den større 

homogeniteten i samfunnet skapte også muligheter for mer pluralisme og politiske 

kontroverser blant de litauiske eliter etter regimeendringen. I Latvia og Estland var det 

politiske og etniske presset fra sovjetiseringen større, og etter uavhengigheten måtte de 

"innfødte" eliter stå sammen. Få alternative eliter eksisterte, og tidligere kommunister 

spilte sine kort som etniske nasjonalister med stor suksess.  

                                                 
28 Slik det var tilfelle i 1918-20 da latviere erstattet russere og tyskbaltere i nærmest alle 
topposisjoner. 
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5.3.3. Pluralisme og fragmentering 

Kitschelt (1995:452) nevner selv den ødeleggende virkning fragmentering i 

partisystemet kan ha for velgernes evne til å skille mellom partier. Da politisk 

pluralisme kom tilbake til Baltikum etter mer enn 40 år med kommunistisk 

ettpartistyre, var det Folkefrontene som hadde størst betydning for utviklingen mot økt 

demokrati. Folkefrontene var ikke politiske partier i ordets vanlige betydning, men 

forente store segmenter av befolkningen, både innenfor og utenfor Kommunistpartiet. 

Samtidig med Folkefrontenes økende oppslutning og dannelsen av Kongressene 

begynte Kommunistpartiene i alle de tre republikkene å gå i oppløsning. Splittelsene 

innenfor Kommunistpartiene var først og fremst motivert av et ønske om å forfølge 

ulike politiske strategier på spørsmålet om nasjonal uavhengighet.  

 

 I 1990 var politiske partier og organisasjoner vokst frem i et stort antall, og det 

var derfor ikke overraskende at grunnlovene ble forandret slik at Kommunistpartiets 

ledende rolle i samfunnet ble avskaffet. Dette la grunnlaget for utviklingen av et 

flerpartisystem (Dellenbrandt:1994:98). Generelt så utviklet de politiske systemer i 

Baltikum seg i fragmentarisk retning. Hovedtrekkene ved dannelsen av et 

konkurrerende flerpartisystem var ifølge Dellenbrandt (1994:101) polarisering og 

fragmentering. De konstitusjonelle løsningene man valgte i Litauen bidro imidlertid til 

å redusere antallet statsbærende partier. Frem til parlamentsvalget i 1996 hadde man i 

Litauen grovt sett et topartisystem med en rekke mindre partier som forsøkte å hevde 

seg. Ved det første frie valget i 1992 fikk det reformerte Kommunistpartiet en absolutt 

majoritet i parlamentet. Valgkampen var samtidig preget av en nokså politisert sosio-

økonomisk skillelinje. Etter valget i 1996 fikk man et mer pluralt partisystem der fem 

partier kan sies å være vesentlige. Med sine 70 representanter i parlamentet leder 

imidlertid Det Litauiske Konservative Parti en solid flertallsregjering bestående av tre 

partier,29 og det politiske systemet i dag er relativt sett nokså stabilt.    
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 Partisystemet i Latvia har på sin side vært preget av en sterk fragmentering, og 

ved parlamentsvalget i 1995 stilte hele 38 partier til valg. Også Linz (1990:154) 

innrømmer at parlamentarisme kan "contribute to the instability of democratic 

government, making governing more difficult and inefficient." Fragmenteringen av 

partisystemet fortsatte også etter at det nye parlamentet var konstituert. Et av de største 

partiene, Zigeristbevegelsen,30 ble splittet etter valget, og også i andre partier opplevde 

man at representanter gikk ut av det partiet de var valgt inn for og over i andre. 

Fragmenteringen foregår med andre ord også innenfor parlamentet. Det latviske 

parlamentet har vært preget av relativ lav beslutningsberedskap fordi så mange 

politiske grupperinger befinner seg innenfor. Den latviske parlamentarismen er også 

karakterisert av en slags nederlandsk løsning; en form for konsosiert demokrati som i 

realiteten er et tett elitesamarbeid. Dette følger imidlertid ikke de samme premisser 

som i Nederland. Hermann Smith-Sivertsen (1996:fotnote 4) hevder at Latvia nærmer 

seg en spesiell konsosiert modell hvor man inkluderer alle statsbærende partier og 

dessuten underrepresenterer de etniske minoritetene. Antatt lojalitet til nasjonalstaten 

ser ut til å være avgjørende for deltakelse i storkoalisjonen.   Fordi de ulike politiske 

grupperingene i koalisjonene ikke er strukturert slik at de er nære hverandre på alle 

politiske dimensjoner, har det vist seg svært vanskelig å finne en felles politisk 

plattform. Likevel virker det som om alle de "store" partiene i sentrum og på 

høyresiden automatisk forventer at de skal få være med i regjeringskoalisjonen, uten at 

de kan sies å representere noen spesiell sosial gruppe eller definerte interesser i 

samfunnet.31 Den reelle politiske plattformen frem til valget høsten 1998 har vært 

beslutningen om å ikke endre statsborgerskapslovgivningen i daværende periode. Da 

                                                                                                                                                         
29 For en oversikt over partiene i det litauiske parlamentet, se vedlegg 1.  
30 Tautas kustiba Latvijai (Zigerista partija), hvis grunnlegger, tyskeren Joachim Zigerist, er 
dømt for rasistiske utsagn i Tyskland. Zigeristbevegelsen er ellers berømt for å ha delt ut 
bananer til folk som ville kjøre i deres busser til valglokalene i 1995. Herav navnet 
"Bananrepublikken Latvia".  
31 Regjeringens bredde kan, som Smith-Sivertsen peker på, være en indikasjon på lavere 
polarisering i det latviske partisystemet enn i det litauiske (Nordisk Østforum;nr.3, 1996:9). 
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presset fra internasjonale organisasjoner ble for stort og spørsmålet om dette kom opp, 

sprakk da også regjeringskoalisjonen, og et av de største partiene, Saimnieks,32 brøt ut. 

 

5.4. Valgordningen 

Forholdstallsvalg og flertallsvalg er mekanismer ved parlamentsvalg som kan sies å ha 

bakgrunn i ulike ideer om representasjon. Ifølge Bjørn Erik Rasch (1998:22) vil det i 

valgordninger hvor det pekes ut èn representant fra hvert distrikt være naturlig å tenke 

seg hver enkelt av de folkevalgte som delegat fra - eller agent for - sitt avgrensede, 

geografiske område. Spørsmål knyttet til partimessig proporsjonalitet for parlamentet 

som helhet må dermed anses som underordnet; det finnes i det minste ikke mekanismer 

som tilsikter proporsjonalitet ved sammensetningen av parlamentet. Ifølge Kitschelt vil 

valgordningen også ha innvirkning på enheten i partiene. Flertallsvalg i 

enmannskretser vil i større grad enn PR-valg personifisere den politiske konkurransen, 

og sannsynligheten for partimessig fraksjonalisme og klientisme er stor. Ved 

forholdstallsvalg blir det samtidig mindre naturlig å tenke på den enkelte representant 

som en agent for et bestemt distrikt. Hvert distrikt vil nødvendigvis være mer 

heterogent, og det vil ha flere til å representere velgerskaren. I slike systemer kan 

distriktsinteresser lettere rammes av et "collective action-problem", og partitilknytning 

vil i de fleste tilfeller fremstå som desto viktigere (Rasch; Nordisk Østforum, 1998, 

nr.1, s.23). 

 

 Som allerede nevnt, varierte de ulike kommunistregimene i transisjonen med 

hensyn til hvilken rolle de kommunistiske eliter spilte i utformingen av det nye 

systemet. Ifølge Kitschelt ønsket de gamle eliter strukturer som personifiserer makt, 

som presidentsystemer og flertallsvalg. Også Lijphart (1992) hevder at satsingen på 

flertallsvalg flere steder kan forstås som et maktdelingskompromiss mellom den gamle 

kommunistiske eliten og demokratiske grupperinger. I diskusjonen rundt valgordninger 

er særlig to forhold blitt trukket frem som betingelser for innføring av flertallsvalg 

                                                 
32 Demokratiska partija "Saimnieks"; sentrumspartiet som ikke lenger støttet den restriktive 
statsborgerskapspolitikken.   
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fremfor forholdstallsvalg ved overgangen fra autoritært til demokratisk styre: 

Flertallsvalg er å forvente dersom 1. De gamle makthaverne har en relativt sterk 

stilling ved forhandlingene med opposisjonen i selve overgangsfasen, og 2. De gamle 

makthaverne forventer at en relativ stor andel av opinionen har en positiv holdning  til 

dem. Fordelene ved å være bedre organisert og kjent blant velgerne tilsier at den gamle 

eliten ønsker flertallsvalg.   

  

 Litauen har innført et blandet system med både PR-valg og flertallsvalg i 

enmannskretser. Foruten å favorisere seierherrene enormt, så kan man i prinsippet si at 

valgordningen i Litauen legger opp til en større personifisering av politikken enn den 

rene PR-ordningen i Latvia. Hermann Smith-Sivertsen mener imidlertid at det 

springende punkt når man sammenligner partiorganisasjonene og bånd til sosiale 

grupper i disse to landene er de store forskjellene som ligger på lokalt plan. Politisering 

av lokalpolitikken bør ifølge Smith-Sivertsen (1996:15) undersøkes som en faktor som 

påvirker partienes organisatoriske utvikling. Som det fremgår av disse tallene har de 

politiske partiene i Litauen gjennomsnittlig mange flere medlemmer enn de latviske, 

samtidig som latviske partiene har færre distriktsledd:33 

                                                 
33 Alle tall her er basert på opplysninger gitt til Herman Smith-Sivertsen, og brukt av ham i 
artikkelen «Mot elitepartier eller massepartier?»  Nordisk Østforum, nr.3, 1996, s.10-11. 
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Tabell 5.1: Oversikt over latviske partier. 

LATVIA: (1)  

Parti  Medlemstall Antall distriktsledd  

 
Unionen for Fedreland 
og Frihet / LNNK (2)   

 

2605 

 

30 + 37 (3)   

 Folkepartiet 1231  **  

Den latviske 
kristligdemokratiske 
union 

  

 650 

 

23 

Alliansen Latvias vei  424 15 

Den latviske bondeunion 4225 26 

 Det nye partiet 1231  **  

 Harmoni for Latvia  400 9 

Folkebevegelsen for 
Latvia 

 260 (4) 

Det demokratiske parti 
Saimnieks 

1000 30 

Det latviske 
sosialdemokratiske 
arbeiderparti 

 

 284 

 

15 

 

Gjennomsnitt:  

 

1231 

 

22 

 
(1) For Det nye partiet og Folkepartiet (begge partier ble stiftet i 1998) finnes ingen 
reliable data, og disse partiene er her gitt et gjennomsnitt av de andre partienes 
medlemstall.  
(2)Egentlig Unionen for Fedreland og Frihet og Den latviske 
uavhengighetsbevegelsen. Ble slått sammen etter valget i 1995.  
(3) Disse opplysningene ble gitt da partiene ennå ikke var gått i allianse. Det er dermed 
uklart hvor mange distriktsledd unionen nå har. Ved utregning av gjennomsnitt er 
snittet av de to partienes dikstriksledd brukt, det vil si, 34 stk. 
(4) På spørsmål om antall distriktsledd nektet partiet å oppgi noe tall. 
** Disse partiene ble stiftet i 1998, og det foreligger ingen opplysninger om antall 
distriktsledd. 
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Tabell 5.2: Oversikt over litauiske partier. 

LITAUEN: 

Parti Medlemstall Antall distriktsledd  

Hjemlandsunionen/Det 
litauiske konserva- 
tive parti 

 

16000 

 

69 

Det litauiske 
kristligdemokratiske parti 

10500 55 

Den litauiske liberale 
union 

 1000 30 

Den litauiske 
sentrumsunion 

 1300 35 

Den litauiske 
nasjonalunion 

 3000 51 

Det litauiske 
demokratiske parti 

 2000 20 

Det litauiske 
sosialdemokratiske parti 

 1200 48 

Det litauiske 
demokratiske 
arbeiderparti (LDDP) 

 

10000 

 

48 

Det litauiske bondeparti  5000 47 

 

Gjennomsnitt: 

 

5500 

 

45 

 

 

Selv om elektoratet er større i Litauen enn i Latvia forklarer dette ikke forskjellen 

mellom landene. Èn årsak til disse forskjellene kan som allerede nevnt være ulikhetene 

i lokalpolitikken. I Litauen har de nasjonalt registrerte  partiene monopol på å stille 

lister ved lokalvalg.  Fordi det kreves et minsteantall partimedlemmer for å bli 

registrert, må partiene gå aktivt ut i lokalsamfunnet og verve medlemmer. Lokale 

initiativ må på sin side koble seg til registrerte partier dersom de vil ha innflytelse 

gjennom lokale valg (Smith-Sivertsen:1996:16). I Latvia er lokalpolitikken i større 

grad et domene for bygdelister, og de store parlamentspartiene stiller ikke engang lister 

på landsbygda. I Litauen er det partiene som står på listene, og for å gjøre politisk 

karriere må man komme seg høyt opp i partihierarkiet. I latviske lokal- og regionalvalg 
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kan velgerne gi personstemmer til kandidater på listene, og det er grunn til å tro at man 

i større grad er avhengig av et personlig nettverk for å bli valgt. En PR-ordning ved 

parlamentsvalg er altså ikke i seg selv noen garanti for at den politiske makten ikke 

personifiseres. Smith-Sivertsen (1996:16) hevder tvert imot at valgordningen også ved 

nasjonale valg i Latvia kan bidra til at partikandidater ser på personlige nettverk som 

viktigere enn for eksempel store medlemstall for partiene:  

 

Ved valg til Saeima er Latvia bare delt inn i fem valgkretser. Ved valg til Seimas må de 

litauiske partiene kjempe både nasjonalt og i de 71 enmannskretsene, noe som trolig også 

skaper behov for en mer finmasket partiorganisasjon.  

 

Ved latviske parlamentsvalg er dessuten mulighetene for velgerinnflytelse på 

personvalget store, mens litauiske velgere bare i begrenset grad kan influere 

personsammensetningen på partilistene. 

 

5.5. Elitedemokrati?  

I de fleste politiske systemer vil valgordningen i stor grad bestemme partisystemet. I 

transisjonsteorier er det vanlig å hevde at et forholdstallssystem sikrer at flere partier 

får delta i transisjonsperioden (Linz:1990:152 m.fl.). Som allerede nevnt vil dette 

teoretisk gi flere grupper i samfunnet anledning til innflytelse, samtidig som man får en 

spredd ansvarlighet. Når det gjelder proporsjonalitet versus responsivitet kan man også 

generelt sett si at resultatene av flertallsvalg ofte er lite proporsjonale. På den annen 

side preges flertallsvalg av betydelig responsivitet. Dersom to blokker dominerer det 

politiske landskapet vil et lite stemmetap ved et valg (eller en liten gevinst) lett 

forstørres til et stort mandattap - eller gevinst - ettersom proporsjonaliteten i systemet 

er så lav. Representantenes "avhengighet" av velgerne blir slik sett større eller mer 

direkte følbar, og opinionsendringer kan i slike systemer få klarere konsekvenser på 

eliteplan (Rasch:1998:31-32).  
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 Problemet i Latvia og Litauen, såvel som i andre post-kommunistiske stater, har 

imidlertid vært at de fleste politiske partier er elitegrupper uten bånd til sosiale grupper 

eller organiserte samfunnsinteresser. De politiske eliter har vist seg lite villige til å 

etablere bånd til sosiale grupper, og mobilisering før valg avhenger i stor grad av 

karismatiske politiske ledere. Parlamentene er blitt hovedfokus i partienes arbeid, og 

nærmest det eneste området hvor politisk organisering har funnet sted.   

 

5.5.1. Overparlamentarisering av det politiske liv 

Generelt kan det virke som om det har vært viktigere for partiene å knytte bånd og 

kontakter innenfor parlamentet enn å konsentrere seg om utenomparlamentarisk 

aktivitet, som for eksempel organisasjonsarbeid. Attila Àgh (1996:54) kaller dette 

fenomenet en overparlamentarisering av det politiske liv. I dette begrepet ligger det en 

oppfatning om at partiene kompenserer for sitt lave medlemstall, sine svake nasjonale 

organisasjoner, og mangel på aktiviteter på grasrotnivå, ved å være overaktive i den 

politiske makrosfæren. Partielitene har kontakt med hverandre, bygger allianser og 

nettverk, og i den politiske transisjonsprosessen fremstår de på denne måten som 

sterke. Sosialt sett har de imidlertid vært svake. I sin nyeste bok Between past and 

future: Elites, Democracy and the State, dokumenterer Anton Steen (1997:130) den 

hyppige kontakten som finnes mellom alle slags eliter i de baltiske statene. I Litauen er 

kontakten riktignok mye sjeldnere enn i Latvia; noe som kan forklares med flere 

interne skillelinjer blant elitene. Intensiv kontakt, slik som i Latvia, kan på sin side 

relateres til en mer integrert elite. En høy grad av elitekontakt innenfor og mellom 

institusjonene er da også en forutsetning for et system basert på etnisk elitekontroll. 

Mye av bakgrunnen for elitiseringen av politikken i de post-kommunistiske statene 

finnes imidlertid også i måten de grupper som initierte regimeendringene opererte på. 

 

5.5.2. Intelligentsiaens rolle i transisjonen av regimet 

Som på slutten av det forrige århundret, var det igjen de nasjonale intelligentsiaer som 

mobiliserte de baltiske nasjoner mot den russiske imperiemakten. Zygmunt Baumann 

(1993:23) hevder at intelligentsiaen i Østblokklandene med nødvendighet måtte vende 
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tilbake til den rollen de spilte da den moderne tidsalder begynte; legitimere 

undertrykkelsen av befolkningens ønsker på bakgrunn av at de kjenner folkets "sanne 

behov." I den første kampen for nasjonal uavhengighet hadde intelligentsiaen ifølge 

George Schöpflin (1993:18-19) ingen motstandere fordi det sivile samfunnet var så 

svakt.34 Schöpflin hevder at mellomkrigstidens etterfølgerstater var byråkratiske 

konstellasjoner der elitenes hegemoniske posisjon ble legitimert av nasjonalismen. 

Selv om den politiske virkeligheten selvsagt varierte fra land til land, er parallellene til 

situasjonen i vår tid slående. Sett fra samfunnets side er disse forholdene ikke 

overraskende. Effektene av over 40 år med tvungen homogenisering er så vidtgående 

både med hensyn til strukturer og verdier at sosiale grupper uten tvil måtte bruke tid på 

å identifisere sine interesser.  

Essensen i problemet er ifølge George Scöpflin (1993:288):  

 

...that the modernization of these societies under communism was partial and distorted, and 
the comlexity and mutability so characteristic of Western societies had been blocked by 
communist power. The configuration of values and social groups remained oddly old-
fashioned and static by Western criteria, something that was readily explained by the 

domination of the political sphere over all others and the consequent difficulty in seperating 
economic, legal, religious, aesthetic and other interests from politics. Social groups were 
largely isolated from another with communication between them difficult, and values were 

only secularized to a very limited extent. 
 

 Det faktum at folkets ledere måtte gå inn i politiske stillinger førte automatisk til 

at samfunnet ble tappet for viktige talsmenn. Alvorligere er imidlertid de tegn som 

tyder på at de nye politiske eliter ikke er villige til å slippe taket på samfunnet, men 

fremdeles holder det avhengig av staten. Politiske eliter og de partier de står som 

ledere for synes å ville kontrollere andre sfærer og aktører i samfunnet fordi de selv 

føler seg for svake til å gi dem autonomi (Ågh:1994:209). Ifølge Anton Steen 

(1997:168) ble de baltiske partier initiert av noen få elitepersoner hvis dominerende 

motiv var å bygge en ny basis for elitemakt. Argumentene for at de "østeuropeiske" 

partiene ikke er moderne politiske partier som bidrar til å artikulere sosiale interesser, 

                                                 
34 Den tilsvarende situasjonen i Vest Europa var mye mer pluralistisk. Når det gjelder 
legitimering av staten hadde intellegentsiaen her et sterkt fremvoksende borgerskap å 
konkurrere med. 
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løse sosiale problemer, og gi uttrykk for allmenne prinsipper slik vi kjenner dem fra 

Vest Europa er mange. Tvert imot, hevder den polske sosiologen Jadwiga Staniszkis 

(1993:24): "... they actually make it more difficult for society to articulate and express 

specific group and class interests, and so function in a way that serves to preserve, 

rather than to bridge, the gap between the political elite and society." Ifølge Staniszkis 

er de fleste partier i den post-kommunistiske verden i gang med en prosess der de 

mobiliserer rundt universelle og fundamentalistiske symboler; en prosess som 

vanskeliggjør ulike samfunnsgruppers muligheter til å artikulere sine sosiale og 

økonomiske interesser. Dette synet er muligens for pessimistisk, men setter ikke desto 

mindre søkelyset på hovedfokuset i denne oppgaven; hvordan forskjellige typer partier 

står i et ulikt forhold til institusjonaliseringen av relasjoner mellom stat og samfunn.   

 

5.6. Oppsummering 

Den største faren ved en utvikling som skissert ovenfor er at demokratiet blir et 

eliteprosjekt uten relasjoner til det samfunnet det er ment å representere. Det mest 

fremtredende trekk ved vestlige politiske partier - selv om også dette er  blitt svakere 

med årene; rollen som formidler mellom stat og samfunn - er bare i liten grad til stede i 

Baltikum i dag. Det er likevel forskjeller mellom landene. Hvilke typer partier som er 

vokst frem, og hvorfor, gjenstår det å gjøre rede for.  

 

 Det er imidlertid ikke mulig, slik Kitschelt gjør det, å predikere hvilke typer 

partier som vokser frem ved hjelp av en teori basert på strukturelle variabler. Som vi 

har sett så er PR-valgordningen i Latvia ingen garanti mot personifisering av 

politikken, samtidig som kontinuiteten blant det gamle regimets eliter er større i Latvia 

enn i Litauen. Fragmenteringen av partisystemet gjør det også vanskelig for velgerne å 

skille mellom partier, og bidrar kanskje nettopp til at lederne er de eneste man 

identifiserer seg med. Det er riktig av Kitschelt å fokusere på hvorfor visse strukturer 

oppsto og andre ikke, men deretter må søkelyset rettes mot den politikken som finner 

sted innenfor disse strukturene: Hvordan opptrer de politiske partier i forhold til 

samfunnet og hvordan henvender man seg til det?    
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 I den gjenstående analysedelen vil jeg ved å analysere partiprogrammer fra de to 

landene lete etter indikatorer på hvordan partiene posisjonerer seg i det politiske 

landskapet. Ifølge Kitschelts teori vil mellomkrigstidens økonomiske og politiske 

situasjon, kommunistregimets natur, samt de institusjonelle strukturer i Latvia generere 

partityper som i større grad enn de litauiske er programbaserte. Min konkurrerende 

hypotese er at Kitschelts kontekstuelle variabler ikke i den grad teorien legger opp til 

vil kunne forklare hvilke typer partier som er vokst frem, og at andre faktorer, som 

legitimering av statsmakten og hvorvidt Kommunistpartiet overlevde transisjonen til 

demokrati, har spilt en større rolle.   



 

 82 

 

6. Analysen  

Det er liten tvil om at sammenhengen mellom utviklingen av programbaserte partier og 

demokratiseringen er sterk. Allerede i 1990 slo Geoffrey Pridham (1990:105) fast: “In 

Eastern Europe it is already clear that political parties are cruical actors in the 

transitions to liberal democracy from Communist state systems and act as a guarantee 

of the new political pluralism.” I vurderingen av hvilke bidrag politiske partier kan gi 

til demokratiseringen, er det ifølge David Arter (1996:18-19) viktig å skille mellom 

partidanningsprosessen og selve partbyggingsprosessen - perioden fra begynnelse til 

institusjonalisering: "Party formation is bound up with the period of democratic 

transition, whereas party-building is associated with the stage of democratic 

consolidation." Felles for alle partiene i det post-kommunistiske Baltikum er at de 

måtte begynne nærmest fra bunn35, og at selve institusjonaliseringen skjer i svake sivile 

og politiske samfunn. På bakgrunn av dette utleder Arter en empirisk 

partibyggingsmodell, det vil si ulike faser partiene må igjennom før de er 

institusjonalisert. Den første fasen er avpersonifiseringsfasen, der partiene må finne en 

funksjonell identitet annen enn den som er bundet opp til partiets grunnlegger(e). 

Deretter kommer organiseringsfasen, som innebærer å fremme partiet som en frivillig 

medlemsorganisasjon, med regler og strukturer for deltakelse og beslutningstaken. Det 

siste punktet, stabiliseringsfasen, er den jeg primært er opptatt av her, men også de to 

andre vil bli gitt oppmerksomhet.  

 Stabilisering innebærer utviklingen av et nokså permanent og sammenhengende 

velgergrunnlag for partiene. Ifølge Arter kan fremveksten av et slikt  velgergrunnlag 

bli betraktet som en svært viktig indikator i vurderingen av prosessen fra demokratisk 

transisjon til demokratisk konsolidering. Spesielt viktig hevder Arter (1996:20-24), er: 

"...the incidence of sectional parties representing distinct socioeconomic clientels, in 

contrast to parties grouped around the nationalist issue and questions linked to regime 

building." Ifølge Kitschelts teori så er det latviske partier som skal ha kommet lengst i 

                                                 
35 Med unntak selvsagt av det Litauiske demokratiske arbeiderparti som hadde vesentlige 
ressurser og en landsomfattende medlemsorganisasjon.  
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denne stabiliseringsfasen. Stabilisering av et nokså permanent og sammenhengende 

velgergrunnlag for partiene er godt sammenlignbart med det Kitschelt kaller 

programbaserte partier, og hans prediksjoner heller klart i retning av at latviske partier 

har hatt de beste forutsetninger for å etablere  forbindelser med konkrete 

velgergrupper. Spesielt det parlamentariske systemet i Latvia bør ha gitt incentiver til å 

bygge opp sterke, programbaserte partier, samtidig som fraværet av et reformert 

Kommunistparti bør ha eliminert klientistisk og karismatisk autoritet.  

 

I de foregående kapitlene har jeg gjort rede for Kitschelts prediksjoner, men 

også kommet med klare innvendinger mot de kontekstuelle variablenes gyldighet. 

Dette er generelle observasjoner, og trenger ikke nødvendigvis være valide. For å 

belyse problemet nærmere har jeg valgt å analysere partiprogrammer fra de to landene, 

og lett etter indikatorer på hvordan partiene posisjonerer seg i det politiske landskapet.  

Den metodiske fremgangsmåten bygger på kvalitativ innholdsanalyse. 

 

6.1.Innholdsanalyse 

Innholdsanalyse er et samlebegrep for flere analysemetoder, der hovedskillet går 

mellom kvantitativ og kvalitativ metode. En definisjon som er mye brukt tilhører 

Weber. Han definerer innholdsanalyse som en forskningsmetode som gjør bruk av et 

sett av prosedyrer for å kunne trekke valide slutninger fra et tekstmateriale (Weber, 

1990). Ole Holsti (1969:14) definerer på sin side innholdsanalyse mye bredere: 

"Content analysis is any technique for making inferences by objectively and 

systematically identifying specified characteristics of messages," og det er denne som 

vil bli lagt til grunn her.  

 

 Hvorvidt en innholdsanalyse bør være kvantitativ eller kvalitativ er et hyppig 

debattert tema. Kvantitative fremgangsmåter er ofte basert på oppfatningen om at 

frekvens er den eneste valide indikasjon på for eksempel hvor viktig senderen 

oppfatter budskapet. Kvalitative analysemetoder har på sin side til hensikt å studere 

egenskaper ved selve tekstmaterialet, og tar ikke utgangspunkt i frekvensen av ord 
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eller utsagn.  Hensikten med kvalitative innholdsanalyser er ifølge Hellevik (1991:153) 

å finne den underliggende meningen i en tekst.   Den beste rettesnoren for hvilken 

tilnærming man bør bruke har Holsti (1969:9) gitt: Det viktigste spørsmålet er ikke 

hvorvidt man er kvantitativ eller kvalitativ nok, men snarere hva som er den teoretiske 

relevansen av de målene jeg bruker? Under dette ligger det en oppfatning om at det er 

problemstillingen som bør avgjøre hvilken tilnærming man skal bruke, og at disse to 

fremgangsmåtene også kan kombineres.  

 

6.1.1. Kvalitativ metode.  

Jeg vil i denne analysen ha en kvalitativ tilnærming til empirien. I en slik form for 

innholdsanalyse har man ikke i samme grad som ved en kvantitativ tilnærming et totalt 

sett av prosedyrer, det vil si, formaliserte kjøreregler for å kunne trekke valide 

slutninger fra et tekstmateriale. Mens et av formålene med en kvantitativ undersøkelse 

er å analysere et tilstrekkelig stort materiale for å kunne generalisere utover utvalget, er 

hensikten med den kvalitative analysen å finne en dypere mening med innholdet, og 

identifisere egenskaper som det ikke er mulig å komme frem til ved kvantitative 

teknikker.   

 I gjennomgangen av materialet er ikke hensikten først og fremst å telle 

frekvenser, eller å undersøke hvorvidt spesielle ord og setninger har positiv eller 

negativ verdi. I forhold til ulike indikatorer vil jeg undersøke i hvilken grad 

analyseenhetene tar opp de spørsmål jeg ønsker å få svar på. Det første skrittet i en 

kvalitativ innholdsanalyse er imidlertid å bestemme hvordan enhetene skal velges ut. 

Hvilke kriterier bør ligge til grunn, og hvordan finner man frem til de aktuelle 

analyseenhetene?  

 

 Enhetene i denne analysen er et utvalg latviske og litauiske partiprogrammer. 

De er ikke valgt ut etter spesielle antakelser om hvor partiene befinner seg i det 

politiske landskapet. Hovedkriteriet har snarere vært hvorvidt de er sentrale aktører i 

de to landenes politiske liv. Et slikt valg vil selvsagt ha et sterkt innslag av 

subjektivitet, men jeg mener og tror at ihvertfall de fleste kan være enige om at 



 Kap.6:  Analysen 

 85 

partiene i utvalget faller inn under en slik definisjon. I tillegg vil jeg inkludere sitater 

fra baltiske aviser. Dette vil fungere som et supplement til programmene, og omfatter 

hovedsakelig sitater hvor fremtredende representanter for de utvalgte enheter forklarer 

seg om sine programmer og partier.  

 

De partiene som vil få sine programmer undersøkt er for Latvia: Fedreland og 

Frihet/LNNK, Folkepartiet, Det Nye Partiet, Harmoni For Latvia, og endelig, Latvias 

Vei. De litauiske partiene jeg har valgt ut er: Det Litauiske Demokratiske Arbeiderparti 

(Kommunistpartiets etterfølger), Det Litauiske Sosialdemokratiske Parti, Litauens 

Konservative Parti, samt Den Litauiske Sentrumsunionen.   

 

6.1.2. Empiri 

Som tidligere nevnt er det en viss asymmetri mellom programmene, idet de latviske er 

såkalte kortversjoner som partiene er pålagt å forfatte. Dette betyr blant annet at de 

litauiske programmene dekker flere aspekter ved partienes politikk. Til mitt formål er 

denne skjevheten i materialet ikke katastrofal, fordi jeg i analysen ikke har tenkt til å 

gå inn på enkeltområder (som for eksempel økonomisk politikk, eller forsvars-og 

utenrikspolitikk) for deretter å sammenligne på tvers av de to landene. Meningen er 

først og fremst å se på innledning og avslutning i programmene, ettersom det er i disse 

delene, spesielt innledningen, at partiene må streve etter å gjøre seg interessante for 

velgerne.  

 

Helt konkret så har jeg lett etter:  

1. Hvordan partiene identifiserer seg selv, og i hvilken grad de henvender seg til 

konkrete grupper i samfunnet.  

2. Hvorvidt man i programmene oppfordrer til deltakelse fra befolkningens side, eller 

legger vekt på at de politiske eliter "bør ordne opp". Dette har med mobilisering å 

gjøre, og kan fortelle noe om hvordan partiene oppfatter samfunnets rolle i 

politikken.  
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De latviske partiprogrammene er videre av nyere dato enn de litauiske; de jeg benytter 

fra Latvia ble produsert for valget i 1998, mens de litauiske hovedsakelig er skrevet til 

valget i 1996. Det kan forøvrig være en svakhet at jeg bare har programmer for èn 

valgperiode i hvert av landene, det vil si, ikke har mulighet til å vise noen form for 

kontinuitet, brudd eller eventuelle fremskritt i partienes profil. Dette skyldes 

hovedsakelig to ting. For det første så fant det første litauiske parlamentsvalget sted 

allerede i 1992. Bare ett år etter uavhengigheten anser jeg det som lite sannsynlig at 

partiene forsøkte å etablere et stabilt velgergrunnlag. Neste valg var altså i 1996, og det 

er dette jeg hovedsakelig har materiale fra. For det andre så var det ved det latviske 

parlamentsvalget i 1995 ikke alle partier som tok seg bryet med å forfatte et eget 

program. To av de latviske partiene som er med utvalget ble dessuten stiftet i 1998, 

noe som selvsagt gjør det umulig å finne noen form for kontinuitet og/eller brudd.36    

 

6.2. Metodologisk kritikk: Reliabilitet 

For å kunne trekke valide slutninger fra en tekst er det viktig at 

klassifikasjonsprosedyrene er reliable i betydningen konsistente. Ifølge Weber 

(1990:17) så er tre typer reliabilitet relevant for innholdsanalyse: Stabilitet, 

reproduserbarhet og nøyaktighet. Stabilitet refererer til i hvilken grad resultatene av 

analysen ikke avviker over tid. Reproduserbarhet henviser til i hvilken grad analysen 

gir det samme resultat når den samme teksten blir kodet eller analysert av andre enn 

forskeren selv. Høy reproduserbarhet er et viktig kriterium for enhver innholdsanalyse. 

Den siste form for reliabilitet som Weber trekker frem er nøyaktighet. Reliabilitet i 

denne forstand peker på i hvilken grad "tekstklassifikasjonene" er i samsvar med 

gjeldende standarder og normer innenfor fagområdet. Han legger imidlertid også vekt 

                                                 
36 Disse er tatt med av flere årsaker. Folkepartiets initiativtaker, Andris Skele, har vært  
statsminister, og var også fremtredende medlem av et av de viktigste partiene i latvisk 
politikk: "Latvias vei".  Til grunn for valget av dette partiet ligger altså en antakelse om at 
Folkepartiet ville bli en ny sentral kraft i landets politiske liv. Det andre nystiftede partiet, 
"Det nye partiet", ble grunnlagt av en rekke kjente mennesker med sentrale posisjoner i såvel 
kulturliv som økonomi. Dette partiet kan i større grad enn Folkepartiet betraktes som et nytt 
parti. Det vil derfor være interessant å se hvordan hittil "ukjente" størrelser posisjonerer seg og 
profilerer seg overfor velgerne.        
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på at det ikke finnes èn enkel og klar måte å gjennomføre en innholdsanalyse på, og at 

standardkoding svært sjeldent brukes for tekster (1990:13).  

 Vanskelighetene med å bruke innholdsanalyse viser seg som oftest i 

datareduksjonsprosessen der mange ord blir klassifisert inn i færre kategorier. 

Reliabilitetsproblemer som nevnt ovenfor oppstår gjerne fordi ord har tvetydige 

meninger, eller på grunn av feil i kodingsregler. Større mengder tekst, som for 

eksempel partiprogrammer, er vanligvis vanskeligere å kode som en enhet enn ord og 

fraser fordi store enheter inneholder mer informasjon og et større mangfold av tema. 

Det er likevel vanlig å bruke innholdsanalyse til studier av partiprogrammer; for 

eksempel med hensyn til politisk profil på noen områder.   

 

 Ved kvalitativ analyse er utgangspunktet tekster som blir tolket av forskeren 

selv, og det er nokså åpenbart at reliabiliteten kan bli et problem. Resultatet er 

avhengig av forskeren selv, og det er viktig å være klar over det subjektive elementet i 

en kvalitativ innholdsanalyse. Hovedkriteriet er at det må gjøres rede for hvordan man 

går frem, og at det subjektive elementet holdes i mente.  Et annet problem som kan 

dukke opp i denne sammenheng er at man ikke kjenner landenes kontekst godt nok. 

Enkelte utsagn kan vurderes galt i forhold til hvordan de var ment da de ble skrevet i 

en spesiell sammenheng. Den eneste måten å sikre seg mot slike feilkilder på er å sette 

seg godt inn i landenes politiske historie og ved tvilstilfeller bruke sunn fornuft. 

Ettersom jeg i denne analysen bruker partiprogrammer som undersøkelsesenheter 

vurderer jeg sannsynligheten for at tekstforfatterne for eksempel har brukt ironi som 

svært liten. Det er både i partienes og publikums interesse at programmene er så 

eksplisitte og forståelige som overhodet mulig. En annen potensiell feilkilde kan være 

at en slik analyse kan bli påvirket av hva jeg på forhånd vet om aktørene, og at jeg bare 

tar hensyn til det jeg forventer å finne. På den annen side vil en kvalitativ analyse av 

dette slaget kunne gi håndfaste eksempler fra teksten, og bidra til lav grad av 

abstraksjon.   
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6.2.1. Validitet 

Validitet er avhengig av reliabilitet. Validitet defineres av Krippendorf (1980) som "en 

egenskap ved forskningsresultater som gjør at vi kan betrakte disse som fakta". Weber 

(1990:19) har en litt mer utfyllende variant:  

 
To assert that a research result based on content analysis is valid is to assert that the findings 
does not depend upon or is generalizable beyond the specific data, methods or measurements 

of a particular study.  
 

Det overordnede spørsmål er om valg av forskningsdesign stemmer overens med den 

problemstillingen man har valgt. Kan valg av design gi svar på de spørsmålene man 

stiller seg? Eller som Hellevik (1991) uttrykker det: Datas relevans for 

problemstillingen. Min problemstilling i denne oppgaven er i hvilken grad den 

nasjonalistiske legitimeringen av statsmakten i Latvia har skapt partityper som i mindre 

grad enn de litauiske henvender seg til konkrete grupper i befolkningen, det vil si, er 

mindre programbaserte.  

 

 Hoveddelen av oppgaven er basert på en gjennomgang av Kitschelts teori, og 

det er blitt reist spørsmål ved i hvilken grad denne kan forklare hvilke typer partier som 

er vokst frem i de to landene. Analysen vil på mange måter avrunde denne 

gjennomgangen, og er først og fremst ment for å illustrere de sentrale problem ved 

Kitschelts teori. Mitt empiriske materiale er hverken bredt eller dypt nok til å kunne gi 

noe fullstendig bilde av partisituasjonen i de to landene, men har til hensikt å belyse 

problemstillingen i den grad det ut fra oppgavens forutsetninger er mulig. Helt sentralt 

for denne oppgaven blir dermed betydningen av hypotese validitet. En slik form for 

validitet avhenger ifølge Weber (1990:20) av korrespondansen mellom ulike variabler, 

samt samsvaret mellom disse og teorien: "A measure has hypothesis validity if in 

relationship to other variables it "behaves" as it is expected to do." Weber (1990:20-

21) trekker frem et eksempel: Flere studier basert på politiske dokumenter - som 

partiprogrammer - har vist at befolkningens og partienes interesse for økonomiske 
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spørsmål øker i løpet av dårlige økonomiske tider og avtar når økonomien går godt. 

Slike resultater stemmer overens med teoretiske argumenter der sosiale og kulturelle 

prosesser som genererer politiske dokumenter blir relatert til forandringer i økonomien. 

Ifølge Kitschelts teori vil mellomkrigstidens økonomiske og politiske situasjon, 

kommunistregimets og overgangens natur, samt de institusjonelle strukturer i Latvia 

frembringe partityper som i større grad enn de litauiske er programbaserte. På 

bakgrunn av dette er det rimelig å forvente at latviske partier i større grad enn de 

litauiske henvender seg til konkrete grupper i befolkningen, har større 

velgermobilisering, flere medlemmer m.m. Mitt alternative syn er at Kitschelts 

kontekstuelle variabler ikke i den grad teorien legger opp til vil kunne forklare hvilke 

typer partier som er vokst frem i de to landene.  

 

6.3. Partiprogrammene 

De fleste partiene legger vekt på at man må oppnå en harmonisering av interesser, og 

at konflikter i samfunnet bør dempes. Det Litauiske Sosialdemokratiske Partiet foreslår 

for eksempel;  

 
“…for the sake of Lithuania, we propose that all political parties, irrespective of their number 
of seats in the Seimas, would search for compromises in implementation of long-term national 
programs. It would form a prerequisite for an effective way of government in the view of the 

present crisis. This crisis is to deep in controversies to be solved by a solo” (s.5).  
 

Dette ser man også i andre tidligere Østblokkland, og kan relateres til en spesiell post-

kommunistisk kontekst der statene gjennomgår to parallelle transisjoner. I overgangen 

fra kommunismen, der samfunnskonflikter “ikke eksisterte,”37 til et relativt sett kaotisk 

markedssamfunn, vil det være naturlig at de politiske eliter forsøker å dempe 

situasjonen noe. Desto mer oppsiktsvekkende er det at enkelte partier i Latvia har nørt 

opp under en etnisitetskonflikt med potensielt eksplosive konsekvenser; et argument 

jeg kommer tilbake til senere.     

                                                 
37 Kommunistregimene investerte enorme ressurser på å skjule konflikter i samfunnet. I et 
kommunistisk samfunn kunne det ikke eksistere konflikter fordi Partiet representerte alle. Og 
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6.3.1. Selvidentifisering og politisk orientering 

Geoffrey Pridham og Paul G. Lewis (1996:10) hevder i introduksjonen til sin bok 

"Stabilising fragile democracies and party system development” at “…the relationship 

of parties with society is the ultimate test of how democratic consolidation is beginning 

to develop.” De tar selvsagt i betraktning de utgangsproblemer som fantes, spesielt 

mangelen på etablerte bånd til samfunnet og det faktum at statsbyggingen kan føre til 

at partilederne neglisjerer dette aspektet ved partiets aktiviteter. Argumentet er likevel 

at “…eventually some stability or continuity of support should be evident, no doubt 

influenced to a significant degreee by its relation to cleavages” (1996:10-11). Mitt 

formål her er å undersøke hvordan partiene forsøker å klargjøre sin politiske profil, 

samt i hvilken grad de henvender seg til konkrete grupper i samfunnet. Spesielt viktig 

vil det være i hvilken grad de er begynt å opptre som samfunnssplittende.    

 

 De litauiske partier, spesielt Litauens demokratiske arbeiderparti (LDDP) og 

Det litauiske konservative parti, gjør det tidlig i sine programmer nokså klart hvor på 

partikartet de hører hjemme. LDDP åpner sitt program med å hevde: “LDDP is a 

parliamentary social democratic party, the principles of which are based on the key 

values of democratic socialism: freedom, justice and solidarity”. De legger også vekt 

på å ikke fremstå som liberale, i den forstand at de vil ha folk til å forstå at partiet ikke 

bør sammenlignes med den tradisjonelle liberalismen. I den spesielle 

rekonstruksjonsfasen man er inne i, vil enkelte vedtak og tiltak, for eksempel 

prioriteringen av private initiativ, lett kunne forveksles med liberalistiske tendenser. 

Partiet insisterer imidlertid på at de skal holde på sosialdemokratiske mål og 

holdninger (s.5). LDDP stadfester således at de ønsker å etablere seg som et stabilt 

venstreparti, og oppfordrer på mange måter til at tradisjonelle skillelinjer som høyre, 

venstre, sentrum o.s.v. bør “gjeninnføres”, eller i det minste forstås av borgerne for å 

forsterke dem og la dem konkurrere i landets politiske liv. Spørsmålet er selvsagt hvor 

                                                                                                                                                         
ettersom alle var "like" - forsøket på å homogenisere samfunnene - så var det selvsagt heller 
ikke rom for sosioøkonomiske konflikter.  



 Kap.6:  Analysen 

 91 

mye folk forstår av slike termer. Dette blir imidlertid også tatt opp av LDDP, og selv 

om man i en viss grad oppfordrer til en programbasert partikonkurranse, har man 

samtidig en forståelse for at femti år med ettpartisystem har gjort slike begreper noe 

diffuse.  

 

 Det litauiske sosialdemokratiske partiet (LSP) begynner ikke sitt program med å 

tilkjennegi politisk profil, men med å kritisere LDDP for ikke å ha fulgt opp sine 

valgløfter fra forrige program. Selv hevder de å ha fulgt sitt mandat fra velgerne, det 

vil si, styrt etter valgprogrammet. Dette viser at programmer tillegges en viss 

betydning. Denne “striden” mellom etterfølgerne av Kommunistpartiet og et 

Sosialdemokratisk parti som forfekter kontinuitet til mellomkrigstiden er et typisk 

trekk i den post-kommunistiske verden. I de landene hvor Kommunistpartiet overlevde 

transisjonen til demokrati har historiske sosialdemokratiske partier hatt vanskelig for å 

hevde seg i den nye politiske situasjonen. I hele Øst-Europa kom de historiske 

sosialistiske eller sosialdemokratiske partiene dårlig ut i den tidlige 

transisjonsperioden. De var blitt tvunget til å slå seg sammen med Kommunistpartiet 

etter krigen, og fremsto som svekket både med hensyn til organisasjon, finanser og 

lederskap da forandringene kom.  Disse to partiene har teoretisk sett det samme 

interesse- og velgergrunnlaget, men har funnet det vanskelig å samarbeide på grunn av 

denne “historiske” konflikten. Etter det første frie valget har imidlertid LSP klart å ta 

opp konkurransen med LDDP, og har nå like mange representanter i parlamentet.  

 

 Det litauiske konservative partiet, som er det største i parlamentet, plasserer seg 

selv i den europeiske nykonservatismen: “The Conservative Party`s creation is 

engendered by political reality: the need to defend freedom, democracy and the 

inherent and civil rights of the Lithuanian people, to resist the restoration of the Soviet 

order”. Det er imidlertid flere grunner til å betrakte dette som et tradisjonelt 

konservativt parti, med vekt på moral, frihet under ansvar og fremfor alt, orden: 
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“Freedom exist only when there is order. Therefore, we emphasize the fact that freedom and 
order must be guaranteed not only by the state but also by institutions including family, 

church and community, which maintain certain power” (s.2).  
 

Flere, blant annet George Schøpflin (1993:259), har pekt på problemet med at såkalt 

“gjenopprettede”38 konservative partier i post-kommunistiske stater overhodet ikke har 

tatt del i den moderniseringen av konservatismen som har funnet sted i vesteuropeiske 

land etter den annen verdenskrig: “…the conservative traditions to which right-wing or 

“moderate” parties hark back are those appropriate to a pre-modern polity and 

society, that of the 1930s, nationhood and religion.” Det største problemet med dette 

er selvsagt det faktum at store forandringer har funnet sted i disse samfunnene siden 

1920/30-årene. Det konservative partiet kritiserer uansett Sovjetperioden for å ha 

ødelagt individualismen, og legger stor vekt på at verdier fra mellomkrigstiden må 

vekkes til live igjen. Sentralt i dette står utviklingen av en nasjonal kultur basert på 

moralske verdier. Kanskje er det også derfor partiet har en viss bias mot landsbygda. 

Dette er ikke overraskende ettersom det er der tradisjonelle litauiske levemåter blir 

oppfattet å ha overlevd best.39 Bortsett fra denne biasen mot landsbygda/bøndene, 

henvender ikke Det litauiske konservative partiet seg til noen spesiell sosioøkonomisk 

gruppe i samfunnet. Ved sterkt å kritisere Sovjetperioden og etterfølgerpartiets 

politikk, definerer de seg derimot opp mot LDDP, samtidig som vektleggingen av 

kirken som en betydningsfull institusjon i samfunnet utelukker enkelte velgergrupper. 

Partiet har helt siden opprettelsen i 1993 forsøkt å danne en motpol til LDDP, og gir 

ihvertfall velgerne antydninger om forskjeller.  

 

 Den litauiske sentrumsunionen (heretter referert til som LCS40) åpner sitt 

valgprogram med å hevde at LCS er et parti med grunnleggende sosialliberale 

synspunkter, og at programmet er basert på oppfatningen om at individet, hans/hennes 

kunnskap, moral, erfaring og helse utgjør den største velstanden i landet. I motsetning 

                                                 
38 Gjenopprettede i den forstand at de henviser til kontinuitet fra mellomkrigstiden, og i ulik 
grad spiller på denne periodens symbolikk.  
39 Også i Latvia er det slik at landsbygda blir oppfattet som  bærer av det genuint nasjonale. 
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til LDDP, som i en viss grad ønsker å (gjen)etablere en programbasert  

partikonkurranse basert på høyre-venstre skillelinjen, hevder LCS at stridigheter 

mellom høyre- og venstresiden av det politiske spektrum er farlig, og at slike vil 

ignorere andre deler av samfunnet: “LCS states that confrontational attitudes is one of 

the main reasons for the economic and social instability and recession in Lithuania” 

(s.4). Partiet vil imidlertid støtte ulike sosiale gruppers forsøk på å danne partier, da 

disse blir betraktet som viktige deltakere i det politiske liv. Også Det litauiske 

konservative partiet legger vekt på betydningen av sterke politiske partier, samtidig 

som de ønsker politisk bevisste borgere.  

 

6.3.2. Fravær av politisk profil 

Som vi har sett så har alle de litauiske partiene som er med i utvalget forsøkt å 

identifisere seg selv overfor velgerne, og i en viss grad gitt til kjenne sin politiske 

profil. Det konservative partiet og Litauens sosialdemokratiske parti setter seg også 

sterkt opp i forhold til LDDP, og gir på denne måten velgerne en ekstra mulighet til å 

skille mellom partiene. Ingenting av dette finnes hos de utvalgte latviske partier. 

Unionen Fedreland og Frihet/LNNK åpner riktignok sitt program med å stadfeste at de 

er en nasjonal konservativ union, men partiets velgergrunnlag hevdes videre å være 

“alle voksne mennesker, uavhengig av sosial og religiøs tilhørighet”. Går man litt 

videre i programmet blir det imidlertid tydelig at det først og fremst er etniske latviere 

man henvender seg til: “Vi har kjærlighet for vårt eneste Fedreland og respekterer de 

tradisjonelle verdier. Vi tror på et latvisk Latvia”. Med unntak av etnisk bakgrunn er 

det i programmet forøvrig ikke snakk om noen nyansering. På grunn av den steile 

holdningen i statsborgerskapsspørsmålet vil man også støte de fleste østslavere fra seg.  

 

 Det nystartede Folkepartiet, som man skulle anta hadde en interesse av å 

klargjøre politisk orientering overfor velgere, åpner på sin side programmet med å 

erklære sin kjærlighet til den latviske stat:  

 
                                                                                                                                                         
40 "Lietuvos Centro Sajunga" 
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“Her ønsker vi å leve og arbeide. Vårt hovedmål er oppnådd dersom det etter disse åtte årene 
er slik at i enhver familie i Latvia så arbeider begge foreldre og de samtidig er i stand til å 

oppdra og sende på skolen tre barn. Våre verdier er familie, moral, stat”.  
 

Denne opptattheten av familien gjør seg også gjeldende i Litauen, men har når det 

gjelder vektlegging av å få mange barn fått sitt mest ekstreme utslag i Latvia. Ved 

parlamentsvalget i 1998 stilte således Det demokratiske partiet opp; et parti hvis 

fremste og nærmest eneste mål er at etniske latviere skal føde flere barn.41  

 Folkepartiet fortsetter sitt program med å liste opp alle de grupper de vil gjøre 

det bedre for. Appellen går ikke til sosioøkonomiske samfunnsgrupper som eventuelt 

kan forene eller splitte ulike sosiale lag; på tvers av andre skillelinjer  henvender 

partiet seg i tur og orden til “barna”, til “foreldre”, til “familien” og til “besteforeldre”. 

Sistnevnte har rett til “samfunnets støtte og takknemlighet”; spesielt det siste ettersom 

besteforeldrene har “lidd under flere okkupasjoner og forsvart Latvia i kriger i dette 

århundret”. Problemet er selvsagt at dette kan passe på de fleste - bortsett fra 

østslaverne. Ved å henvende seg til generasjoner som homogene grupper forsøker man 

å fange opp velgere i alle samfunnets strata, og gjør det i praksis umulig for folk å 

identifisere sine spesielle sosioøkonomiske interesser.  

 

 Representanter for den andre nykommeren i det latviske parlamentsvalget i 

1998, Det nye partiet,42 la før valget vekt på det poeng at ingen av partiets 

fremtredende medlemmer har noen politisk bakgrunn.43 På spørsmål om å nevne 

partiets potensielle velgergrupper etter opprettelsen i januar 1998 var svaret at man 

håpet at det latviske folket ville stemme på dem (The Baltic Times, 22/1-98).  Partiet 

har i sitt valgprogram ingen spesifikk politisk profil, men er i politikken fordi "de 

rådende politiske handlinger - eller ikke handlinger - i resultat skaper en politisk 

                                                 
41 “Demokratu Partija”; som i likhet med de fleste andre latviske partier legger vekt på at 
familien er statens grunnlag og at den demografiske situasjonen er svært alvorlig. Partiet 
oppfordrer i sitt program folk til å få flere barn, og fremhever stolt at deres førstekandidat, 
Margers Martinsons, har fostret 13 stk. 
42 Det latviske partinavnet er "Jauna Partija". "Jauns" betyr på latvisk både ung og ny, og 
partiet blir omtalt som både det unge og det nye partiet.   
43 Blant annet i the Baltic Times 22/1-98, men også i utallige tv-og avisintervjuer før valget.  
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kultur og et økonomisk miljø som ikke svarer til våre ideer og forventninger om 

nåtidens Latvia". Selv om partiet hverken eksplisitt eller implisitt sier det i sitt 

program, er det godt kjent i Latvia at dette er et typisk næringslivsparti med blant andre 

norske interesser godt representert (Varner Hakon Invest).44 Ved valget nå i høst sto 

imidlertid den kjente komponisten Raimonds Pauls først på listen over kandidater. I et 

intervju med The Baltic Times (27/8-98) hevder han selv at han ikke er spesielt 

interessert i politikk, men at han har takket ja til førsteplassen fordi han har "stor tillit i 

folket". Tatt i betraktning at dette er et helt nytt parti, fikk det med sine innvalgte åtte 

representanter meget bra oppslutning i valget. Mye tyder på at valget av Pauls som 

førstekandidat var et bevisst trekk for å spille på avholdte personer i latvisk kulturliv; 

en indikator på hvor mye kjente fjes betyr for velgernes tilslutning til partier. På 

spørsmål om hva partiet står for i for eksempel økonomisk politikk, svarer Raimonds 

Pauls bokstavelig talt flytende: "The economy must be like a flowing river, but at the 

moment there are too many blocks in it. The government is there so that the river flows 

freely" (ibid).  

Nummer to på partiets liste, direktøren i Varner Hakon Invest, Ainars Slesers, er 

ikke stort klarere når han blir bedt om å redegjøre for partiets politiske orientering og 

profil. Han sier rett ut at partiet ikke er interessert i å avsløre så mye av sin politikk før 

etter parlamentsvalget: ..."since it vill have to see what the true situation is before 

making any commitments" (ibid). Det at et helt nytt parti ikke vil avsløre sin politiske 

profil overfor velgerne er oppsiktsvekkende i seg selv, men kanskje enda mer sier det 

noe om den maktkampen som foregår i de latviske parlamentskulisser. Det kan synes 

som om ingen av partiene ønsker å utelukke seg selv som potensielle 

koalisjonspartnere, og er ekstremt vage når det kommer til spørsmål om hvilke grupper 

de egentlig ønsker å representere.   

                                                 
44 Dette kan ikke minst sees ut fra kandidatene. De fleste av de mest fremtredende, med 
unntak av førstekandidaten, har alle bakgrunn i viktige latviske eller utenlandske selskaper.  
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6.3.3. "Befolkningspartier" 

De latviske partier er generelt sett for hele befolkningen. Partiet Latvias vei, som har 

hatt den mest dominerende posisjonen i latvisk politikk etter uavhengigheten, 

stadfester således: “The Union Latvia`s Way is a liberal political party representing 

the interests of the population”45.  For alle utenom Folkets Harmoniparti betyr dette 

hovedsakelig den etnisk latviske delen av den. Dette partiet tar på sin side nærmest 

bare opp den etniske dimensjonen i sitt program. Til tross for at dette partiet 

tradisjonelt er blitt oppfattet som et venstreparti, har det i sitt valgprogram ingen klar 

slik profil. Bak denne oppfatningen ligger det sannsynligvis et inntrykk av at de 

statsborgerskapsløse østslaverne generelt sett er venstrevelgere. I Latvia er de 

russiskspråklige immigrantene imidlertid en mye mer heterogen sosioøkonomisk 

gruppe enn for eksempel i Estland, der de fleste er konsentrert i de store industribyene i 

nordøst. Samtidig er Folkets Harmoniparti, med sin nærmest altoverskyggende 

opptatthet av å diskutere urettferdigheten i statsborgerskapslovgivningen, med på å 

opprettholde den etniske dimensjonen i latvisk politikk. Slike holdninger vil uvergelig 

støte potensielle etniske latviske velgere bort fra partiet, og ved valget nå i høst fikk 

man da også flest stemmer i de byer hvor østslaverne er i flertall.46 Aivars Daitars, 

Harmonipartimedlem i det gamle parlamentet, innrømmer i et intervju med the Baltic 

Times (9/10-98) at de fleste stemmene kom fra etniske minoriteter, men ser ikke dette 

som problematisk. Problemet er selvsagt det at østslaverne som gruppe ikke er 

homogen, og at et parti basert på etnisitet ikke vil kunne gi velgerne mulighet til å 

identifisere sine interesser utover de rent nasjonale.   

 

6.3.4. Konsensus 

De latviske partier ramser altså i all overveiende grad opp de fleste grupper i 

samfunnet, og ønsker å gjøre det godt for alle. Det at partiene ikke har noen klare 

sosioøkonomiske grupper som favoritt er forsåvidt en fin gest, men hvordan skal 

                                                 
45 Dette sitatet er fra en programbok som partiet ga ut i etter en kongress i april 1995.  
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velgerne da kunne klare å velge mellom partiene? Dersom partiene ikke gir velgerne 

muligheter til å skille mellom dem - det vil si, presenterer særtrekk - vil stemmegivning 

etter all sannsynlighet baseres på personvalg, og legge forholdene til rette for elitistiske 

politiske partier med større eller mindre innslag av karismatisk autoritet. Ingen av de 

latviske partiene kommer heller med antydninger om ståsted på høyre-venstrelinjen 

tilsvarende de litauiske, og ingen kritiserer andre partier for hva de har gjort i 

regjeringsposisjon. Jeg hevder selvsagt ikke at kritikk bare for kritikkenens skyld er 

konstruktivt, men det at partier påpeker hva andre har gjort feil, gir faktisk indikasjoner 

på hva de selv ikke vil gjøre. Denne mangelen på kritikk i latviske partiprogrammer47 

kan skyldes flere ting. For det første kan det tolkes som en indikator på konsensus; en 

følelse av at man må stå sammen.  For det andre, og dette er like viktig, kan det skyldes 

de forventninger om å få delta i regjeringskoalisjonen som alle de “viktige” partiene 

har. Jeg har tidligere vært inne på den helt spesielle formen for latvisk konsosiert 

demokrati, der alle de statsbærende partiene automatisk forventer at de skal få være 

med i regjeringen. Kanskje er det slik at ingen av de største partiene i Latvia åpenlyst 

ønsker å kritisere andre partier av frykt for ikke å få delta i koalisjonen etter valget. I 

den grad noe blir kritisert, så går dette ikke på partier, men på saksområder (for mye 

korrupsjon, for dårlig nasjonalitetspolitikk o.s.v.), og på person. Foran det latviske 

parlamentsvalget høsten 1998 var den viktigste politiske striden - bortsett fra 

spørsmålet om en mer liberal statsborgerskapslovgivning - en personlig 

skittkastingskampanje der alle partiene var imot Folkepartiets leder Andris Skele, og 

høylytt hevdet at de ikke ville samarbeide med ham. Dette er hvordan Janis Adamsons, 

formannen for Det sosialdemokratiske partiet i Latvia, svarte på spørsmålet om ikke 

partiet hadde gått litt vel langt i sin hatkampanje overfor Skele i valgkampen:  

 
“I am happy that over the past few years both ordinary people and politicians have realized 

that Skele means dictatorship and isolation. I do not want to live in a country ruled by 
Mafiosi”.  

 

                                                                                                                                                         
46 Først og fremst Riga og Daugavapils. 
47 Unntak fra dette er Folkets Harmoniparti som kritiserer den til enhver tid gjeldende 
statsborgerskapspolitikken.  
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Det Sosialdemokratiske Partiets leder, Juris Bojars, som ikke kan stille til valg fordi 

han har en fortid som KGB-agent, supplerte det hele ved å stadfeste at 

sosialdemokratene var villige til å danne allianser og eventuelt koalisjoner med alle, 

utenom Folkepartiet (Baltic Times, 9/10, 1998).   

 

6.3.5. Integrasjon versus splittelse 

Det at partiene generelt sett er for hele befolkningen, og ikke utviser noen spesiell 

politisk orientering eller profil, gjør det vanskelig for velgerne å skille mellom 

partiene. I Latvia blir dette gjort verre ved at partiene heller ikke identifiserer seg selv, 

det vil si, gjør noe forsøk på å skille seg ut fra andre partier, slik de litauiske i en viss 

grad gjør. Det kan virke som om partiene ikke ønsker å nøre opp under konflikter i 

samfunnet; som om de ønsker å berolige alle grupper i befolkningen, og ihvertfall 

offisielt retter sine tiltak inn mot alle. Dette skyldes kanskje en innebygget frykt for 

samfunnskonflikter; en følelse av at man må stå samlet og forent i denne vanskelige 

perioden i statens liv. Desto mer oppsiktsvekkende er det imidlertid at man i Latvia tør 

å sette igang en etnisitetskonflikt. I Latvia blir den nasjonale skillelinje vektlagt og 

bevisst spilt på, og selv om det altså kan se ut som om man ikke ønsker å forfordele 

eller utelate noen, gjelder dette ikke “det nasjonalistiske kortet”. Bak dette kan det 

enten ligge en reell frykt for at nasjonens liv er i fare, eller et bevisst forsøk på å samle 

den etnisk latviske befolkningen på tvers av andre skillelinjer, og bidra til en form for 

“samlet” befolkning bak regjering og parlament. Unionen For Fedreland og Frihet/ 

LNNK legger vekt på enighet/ mangel på konflikt som et middel til å realisere det 

ideelle liv i et "latvisk Latvia", mens Det nye partiet har valgt "FORENT OG UTEN 

SPLITTELSE" som sitt slagord i valgkampen.  De latviske partier er hovedsakelig 

samfunnsintegrerende, mens de litauiske partiene i mye større grad spiller på konflikter 

i samfunnet, og forsøker å fremheve hva som skiller snarere enn hva som forener.    
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6.4. Deltakelsesaspektet 

Under kommunismen var politisk deltakelse gjennom valg bare symbolske handlinger, 

og folket hadde ingen reell innflytelse på den politikken som ble ført. Regimets 

institusjoner ble oppfattet som fasader, og det var personer man forholdt seg til 

(Schøpflin:1993:27). Ved å bygge opp partier rundt lederens karisma eller selektive 

materielle goder til trofaste og lydhøre følgesvenner vil befolkningen i realiteten bare 

ha små muligheter til å kontrollere den politikken som blir ført. Også den sovjetiske 

tradisjonen med tette nettverk og personlige kontakter kan videreføres og forsterkes. Et 

sentralt poeng ved vestlige liberale demokratier slik de har vokst frem det siste 

århundret har nettopp vært muligheten for at folket skal kunne utøve en viss kontroll 

med det regimet man lever under. Innenfor samfunnsvitenskaplig demokratiteori er det 

imidlertid en viss uenighet når det gjelder grad av kontroll fra befolkningens side, og 

hva som bør overlates til folkets valgte representanter. På den ene siden har man 

Schumpeter og Sartori som legger vekt på at bare en begrenset form for kontroll er 

tilgjengelig og vesentlig, nemlig muligheten for å skifte ut de politiske eliter i valg48 

(Ware:1987:11). Andre har argumentert for at denne begrensede form for “popular 

input” knapt kan kalles demokratisk, og at andre former for input-kanaler til staten bør 

dyrkes og utvikles. En slik input-kanal er nettopp politiske partier som aktivt søker å 

bygge opp en partiorganisasjon, og som oppfordrer medlemmene til å delta i 

utformingen av programmer og ta ansvar for styringen av staten. Mitt formål her er å 

undersøke i hvilken grad partiene oppfordrer til politisk deltakelse fra befolkningens 

side, og å kartlegge eventuelle forskjeller mellom landene.   

 

6.4.1. Deltakelse versus demobilisering 

Det er til dels store forskjeller mellom de litauiske og de latviske partiene når det 

gjelder hvordan og i hvilken grad de oppfordrer befolkningen til å delta i det politiske 

liv. Som allerede nevnt legger Det litauiske konservative partiet i sitt program vekt på 

                                                 
48 Dette er den såkalte “elite-demokrati” retningen.  
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behovet for organisert deltakelse fra befolkningens side. Allerede i innledningen pekes 

det på betydningen av politisk bevisste borgere og sterke politiske partier som kan 

forsvare demokratiet:  

 
"After independence....another type of organization (than Sajudis) was needed, a political 

party with functioning structures and a fixed membership which would be able to implement 
decisions" (s.1).  

 

Kommunistenes etterfølgerparti, LDDP, kritiserer i sitt program den totalitære maktens 

forsøk på å binde samfunnet opp til staten og å ikke gi det autonomi på egen hånd. Når 

det gjelder ansvar og deltakelse i det politiske liv, hevder LDDP at det er helt 

nødvendig at borgerne har den reelle makten i staten. Grunnlaget for demokratiets 

utvikling er støtte til individuelt initiativ og ansvar for eget liv og egne aktiviteter. 

LDDP legger samtidig vekt på betydningen av politiske partier: "The well-balanced 

political system will take shape with the growth of political parties and their 

constructive cooperation" (s.7).  

 

 Det litauiske sosialdemokratiske partiet kritiserer på sin side åpenlyst gapet 

mellom stat og samfunn, samtidig som det legges vekt på betydningen av et sterkt og 

åpent sivilt samfunn. I likhet med LDDP oppmuntrer man folk til politisk deltakelse, 

og til å ta ansvar for eget liv.  Også det siste litauiske partiet i utvalget, Den litauiske 

sentrumsunionen, legger stor vekt på betydningen av et levende sivilt samfunn og 

aktive borgere som deltar i statens politiske liv. LCS vil:  

 
"...support attempts by various social groups to form parties representing their interests as 

well as active participation of these organisations in the consideration of state budgets, 
employment policies etc."(s.4).  

 

Dette partiet, såvel som andre litauiske partier er nokså klart på "samfunnets side", det 

vil si, de fremhever tydelig hvordan samfunnet kan og bør hevde seg i forhold til 

staten. Det litauiske sosialdemokratiske partiets sluttappell tar således opp et sentralt 

element i demokratisk teori: "The relations between the state and the individual must 
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be based on the needs of the society". Dette står i sterk kontrast til sluttappellene til de 

latviske partiene som er med i utvalget. 

 

6.4.2. Paternalistiske tendenser i Latvia 

De litauiske partiene oppmuntrer altså gjennomgående befolkningen til å delta aktivt i 

politikken, og til å ta ansvar for eget liv. De latviske partiene er generelt sett mer 

opptatt av å fremheve og legge vekt på hvordan politikerne skal ordne opp. Partiet 

Latvias vei hevder riktignok at de er for "et åpent samfunn, individuell frihet og 

muligheten til å akseptere ansvar for en selv og egne handlinger". I valgprogrammet 

fra 1995 oppfordrer man også eksplisitt til deltakelse fra befolkningens side. 

Deltakelse bør imidlertid helst skje i NGOs slik at enkelte statlige funksjoner gradvis 

kan overføres til frivillige organisasjoner. Man oppfordrer altså ikke til deltakelse i 

politiske partier, og Latvias Vei er også det partiet som har strengest restriksjoner på 

medlemsskap, prøvetid dersom man blir anbefalt, og som kanskje fremstår som det 

mest elitistiske av alle latviske partier. I sitt program for valget i 1998 nevnes ikke 

deltakelse med et ord; i innledningen blir det snarere spilt på erfarenhet og evnen til å 

profesjonelt lede folket videre i statsutviklingen:  

 
"Vi er hverken nye med hensyn til vårt arbeid eller de menneskene vi stiller. Vi er heller ikke 
ferdig med å ta ansvar for staten og folket (tauta). Vi har ikke vært redde for å ta upopulære, 
men for statens utvikling nødvendige avgjørelser".  
 

Dette vitner mildt sagt om stor selvtillit på vegne av en partiledelse som i den vanlige 

latviers øyne er hovedansvarlig for mange av markedsøkonomiens verste sider.49 I 

programmets sluttappell er det igjen profesjonalitet og erfarenhet det spilles på:  

 
"Latvias Vei er det partiet Dere kjenner. Vår liste til dette valget består av kjente og erfarne 

folk. Latvias Vei har ikke èn mann som leder partiet,  men snarere en profesjonell ledelse som 
er i stand til å styre staten vellykket".  

 

                                                 
49 Latvias vei har sittet i alle regjeringer etter uavhengigheten, og også ved flere anledninger 
hatt statsministeren.  
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 Et svært interessant trekk ved alle de latviske partiprogrammene er i det hele tatt 

den vekt som legges på ledelse og profesjonalitet. Folkepartiet vektlegger for eksempel 

i sin sluttappell partilederens sterke personlighet og evne til å ordne opp: "Vi stoler på 

Andris Skele som vår leder - en leder som kan sikre våre ønsker og opprettholde orden. 

La det være orden!". Det andre nystartede partiet, Det nye partiet, fremhever heller 

ikke på noen måte verdien av folkelig deltakelse i det politiske liv. Programmet er 

snarere en oppramsing av hvordan alt skal bli bedre for alle, uten hentydninger til hva 

mennesker selv kan gjøre for å influere egen livssituasjon. I sin sluttappell kommer 

man med det som på mange måter synes å være trylleformularet i latvisk politikk; 

"DET NYE PARTIET ER REDE TIL Å PÅTA SEG ANSVAR OG DANNE NY 

REGJERING. FORENT OG UTEN SPLITTELSE!"    

 

 Ingen av de litauiske partiene nevner noe om lederskap, med unntak av Det 

litauiske sosialdemokratiske partiet som eksplisitt legger vekt på at partiet og ledelsen 

består av vanlige mennesker (s.3). Man finner i det hele tatt ikke den vektlegging av 

profesjonell ledelse og fast styring som latviske partier er så opptatt av, og de litauiske 

partier er i sine programmer generelt mye mer deltakelsesorientert. De er mer opptatt 

av å fremheve hva befolkningen kan gjøre for å influere politikken, rette søkelyset mot 

hvilke kanaler som finnes o.l. De latviske partiene i utvalget konsentrerer seg mest om 

å fortelle hva elitene kan gjøre for folket, og synes ikke å være nevneverdig interessert 

i å mobilisere langs partipolitiske skillelinjer. Disse forskjellene i holdninger til politisk 

deltakelse gjenspeiler seg også i betydelige forskjeller i partimedlemstall de to landene 

i mellom. Som allerede nevnt har latviske politiske partier gjennomsnittlig mange 

færre medlemmer enn de litauiske. I Litauen er det også en viss sammenheng mellom 

hvor mange medlemmer partiene har, og hvor godt de gjør det i valgene.  I Lativa 

synes situasjonen nærmest å være motsatt, idet partier med minst medlemstall ofte 

oppnår det beste valgresultatet. Som Herman Smith-Sivertsen (1996:13) peker på, 

indikerer dette at andre ressurser enn organisasjonsutbredelse og medlemstall er 

avgjørende for de latviske partienes evne til å drive effektive valgkampanjer. 
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6.5. Forklare forskjeller 

Selv om mitt empiriske materiale er begrenset, så gir det likevel indikasjoner på 

forskjeller mellom partiene i de to landene. Spørsmålet er da i hvilken grad Kitschelts 

kontekstuelle variabler er effektive, og kan forklare disse forskjellene. Ifølge Kitschelts 

teori vil mellomkrigstidens økonomiske og politiske situasjon, kommunistregimets og 

overgangens natur, samt de institusjonelle strukturer i Latvia generere partityper som i 

større grad enn de litauiske er programbaserte. Latvia har sterkest demokratisk erfaring 

fra mellomkrigstiden og var mer økonomisk utviklet slik at Kommunistregimet fikk 

mindre legitimitet. Fordi Kommunistpartiet ikke overlevde transisjonen til demokrati, 

fikk man ifølge Kitschelt institusjonelle strukturer som depersonifiserer den politiske 

makten, og som i større grad enn Litauens semi-presidentsystem legger til rette for 

utviklingen av programbaserte partier.  

 

 I analysen har jeg imidlertid ikke funnet noe belegg for at de latviske partiene i 

større grad enn de litauiske henvender seg til konkrete  grupper i befolkningen. De 

litauiske partiene er mye mer villige til å identifisere seg overfor velgerne, og de 

oppfordrer i større grad til politisk deltakelse enn de latviske. Dersom de latviske 

partiene har utviklet et stabilt og sammenhengende velgergrunnlag, kommer dette på 

ingen måte frem av valgprogrammene. De politiske partiene i Latvia synes tvert imot 

oppsiktsvekkende lite interessert i å mobilisere befolkningen langs sosioøkonomiske 

eller partipolitiske skillelinjer. Programmene gir få indikasjoner på hvor partiene 

befinner seg i det politiske landskapet, og partiene setter seg heller ikke opp mot 

konkurrentene utover det rent formelle. Et siste poeng er i beste fall en kuriositet, men 

antyder i det minste forskjeller med hensyn til hvordan partiene oppfatter seg selv. Som 

det fremkommer av partinavnene i dette utvalget, så har alle de litauiske partiene navn 

som i teoretisk og vestlig forstand representerer idologiske begreper. Selv om det 

selvsagt kan hevdes at disse i en viss forstand er tomme kategorier, gir det likevel 

velgerne antydninger om ståsted på en partipolitisk høyre-venstrelinje. De latviske 

partinavnene gir på sin side få indikasjoner på hvor partiene befinner seg i det politiske 
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landskapet. Folkepartiet, Latvias Vei o.s.v. kan i realiteten bety hva som helst, og gir 

ikke umiddelbare assosiasjoner for velgere som er opptatt av sine spesifikke 

sosioøkonomiske interesser.  

 

 Kitschelts teori har et generaliserende sikte, idet han ved hjelp av ulike 

kontekstuelle variabler forsøker å predikere og forklare partiutviklingen i alle de 

tidligere østblokklandene. Hans teoretiske hovedpoeng er å vise hvordan kontinuitet i 

form av et samlet lederskap fra det gamle regimet kan blokkere utviklingen av 

programbaserte partier. Jeg har i de foregående kapitler forsøkt å problematisere dette, 

og tatt opp sentrale problem ved Kitschelts teori.  

 

6.5.1. To hovedfaktorer: Kommunistpartiets eksistens og nasjonalisering  

Det gamle regimets eliter vil ifølge Kitschelt foretrekke politiske strukturer som 

personifiserer makt. Som jeg har forsøkt å vise, er ikke parlamentarisme og  

PR-valg i seg selv noen garanti for at den politiske makten ikke personifiseres, 

samtidig som kontinuiteten mellom det gamle og det nye regimets eliter er større i 

Latvia enn i Litauen. Motsatt av hva Kitschelt hevder, mener jeg det var av stor 

betydning for partienes institusjonalisering at det Litauiske Kommunistpartiet 

overlevde transisjonen til demokrati. Under omveltningene i 1989-91 var verden mer 

opptatt av hva Kommunistpartiene hadde mistet enn hva de hadde beholdt. Til tross for 

tap av materiell og medlemmer - sistnevnte i noen tilfeller en fordel fordi man ble kvitt 

de mest ortodokse kommunistene - så beholdt de tidligere Kommunistpartiene svært 

viktige ting: Sin organisasjon og lederskapets politiske erfaring. Det kan selvsagt 

innvendes at det trengs helt andre kvaliteter for å lede et parti i et pluralistisk system, 

enn under kommunismen hvor man i praksis administrerte staten. Denne erfaringen 

hadde imidlertid heller ingen andre. Den sterkeste kontinuitetsfaktoren er således 

basert på organisasjon og kontinuitet i lederskap. Stilt overfor dette hadde de litauiske 

opposisjonspartier betydelige incitamenter i partibyggingsprosessen. Nærværet av en 

landsomfattende partiorganisasjon tvang også i en viss grad den anti-kommunistiske 
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opposisjonen til å definere sitt eget velgergrunnlag. Som det kommer frem av 

partiprogrammene, legges det vekt på å sette seg opp mot LDDP.  

 

 I Latvia innebar fraværet av et samlet lederskap fra det gamle regimet at landets 

partipolitiske eliter manglet incitamenter til å bygge opp egne organisasjoner. Ulikt 

partiene i Litauen måtte man ikke hanskes med et sterkt og reformert Kommunistisk 

parti, og de latviske elitene kunne dermed i større grad neglisjere denne siden ved 

partiaktiviteten. Det kommunistiske regimet etterlot seg et vakuum på toppen, og her, i 

dette åpne rommet, hadde eliteavgjørelser og politiske valg stor innvirkning på den 

videre politiske utviklingen. Skillelinjer fra mellomkrigstiden kom ikke fram igjen da 

kommunistregimet forsvant, for så å finne sin plass innenfor de partiene som vokste 

frem. Sosiale og politiske spørsmål dukker ikke opp på den politiske agenda av seg 

selv; de viktigste politiske aktørene - som oftest partiene - må politisere dem. De 

politiske eliter i Latvia valgte i 1992-93 bevisst å politisere nasjonalitetsspørsmålet, og 

tilsvarende å undertrykke andre skillelinjer i samfunnet. Ved det første frie valget i 

1993 var nasjonal selvbestemmelse opphøyet til helligdom, og andre interesser, sosiale 

som økonomiske, måtte i stor grad vike. Institusjonaliseringen av partier basert på 

andre kriterier enn nasjonalitet er kommet i gang, men denne utviklingen er langt mer 

fremskreden i Litauen enn i Latvia.  

 

6.5.2. Politisering & polarisering 

Hovedproblemet med Kitschelts teori er at den ikke fanger opp den fundamentalt 

forskjellige demografiske utviklingen som flere av de tidligere Sovjetrepublikkene har 

hatt i forhold til statene i Sentral- og Øst Europa. Masseimmigrasjonen av østslavere til 

Latvia skapte etter uavhengigheten en helt spesiell innenrikspolitisk situasjon; et 

problemkompleks som  generaliserende teorier om post-kommunistiske samfunn bare i 

liten grad fanger opp. Som flere har vært inne på, skjer politisering og polarisering i 

Litauen i stor grad mellom borgerne, mens polariseringen i Latvia gjerne tok 

utgangspunkt i forholdet mellom borgere og ikke-borgere (Nørgaard, 1995 m.fl.). 

Ettersom bare en liten andel ikke-borgere har mulighet til å gi partipolitisk uttrykk for 
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denne konflikten, kan det være slik at presset for mobilisering er mindre i Latvia enn i 

Litauen (Smith-Sivertsen, 1996 m.fl.). Da litauerne bestemte seg for å gi alle med 

permanent opphold i landet automatisk rett til statsborgerskap, åpnet dette også for at 

den ideologiske høyre-venstre dimensjonen fikk dominere i det politiske liv. I Latvia 

var det politiske og etniske presset fra sovjetiseringen større, og etter uavhengigheten 

måtte de "innfødte" eliter stå sammen. Også de litauiske partier er opptatt av den 

litauiske nasjonens overlevelsesevne og identitet. Den essensielle forskjellen mellom 

de to landene ligger imidlertid i det faktum at latvierne mobiliseres rundt en felles 

fiende; en indre trussel mot nasjonens overlevelsesevne. I Litauen er nasjonalismen 

mer tradisjonell kollektivistisk, og fordi man ikke i samme grad har noen indre trussel 

mot nasjonen, blir det heller ikke oppfattet som like farlig å mobilisere og strukturere 

befolkningen rundt andre kategorier enn nasjonalitet.  

 

 Den nasjonalistiske legitimeringen av statsmakten i Latvia har sannsynligvis 

også ført til at enkelte partipolitiske eliter ser på seg selv som representanter for 

nasjonen. Frem til det første frie valget i 1993 var det den nasjonale skillelinjen som 

dominerte i politikken; en situasjon som i ulik grad er forblitt permanent frem til i dag. 

Et nasjonaliserende prosjekt slik Brubaker50 beskriver det, innebærer at partiene ser det 

som sin fremste oppgave å beskytte titulærbefolkningens interesser, og i ulik grad 

bruke statsmakten som et middel til å oppnå kjernenasjonens mål. Som allerede nevnt 

er det vitale forskjeller mellom det å representere nasjonen og det å representere 

samfunnet. Og selv om man ikke finner det eksplisitt uttalt, vil et slikt 

representasjonssyn uvergelig bli mer paternalistisk enn i en situasjon hvor partiene 

mobiliserer rundt reelle eller oppfattede sosioøkonomiske skillelinjer i befolkningen. 

Partiene i Latvia står på mange måter overfor et dilemma, idet motsetningen mellom 

det å representere nasjonen og det å representere samfunnet er så stor. Hensynet til 

enkeltpartiets velgerappell går i retning av å splitte befolkningen og mobilisere langs 

sosioøkonomiske skillelinjer, mens hensynet til nasjonen tilsier en 

samfunnsintegrerende tilnærming. Så lenge alle de store partiene mer eller mindre 

                                                 
50 Brubakers teori er omtalt i innledningskapittelet.  
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bevisst holder seg til samme "strategi," vil de imidlertid mangle incentiver til å 

mobilisere og organisere befolkningen. Martin Shefter tar opp spørsmål som nettopp 

går på under hvilke forhold sterke, massebaserte partier ikke vokser frem.   

 

6.5.3. Eksternt og internt mobiliserte partier 

Shefter tar i sin bok Political Parties and the State (1994) opp to sentrale spørsmål 

relatert til politiske partier. Det første går på under hvilke forhold sterke, disiplinerte 

partiorganisasjoner vokser frem og er i stand til å dominere statens liv. Det andre 

omhandler hva som påvirker partienes karakter og natur - for eksempel i hvilken grad 

de er programbaserte eller om de snarere kan karakteriseres som det Shefter kaller 

"patronage-oriented". For å svare på slike spørsmål er det ifølge Shefter viktigere å 

forstå hvordan elitenes strategiske atferd former politiske partier, enn å kartlegge 

befolkningens politiske orienteringer og valg. Bak dette synet ligger det en oppfatning 

om at befolkningen ofte ikke vil ha noen mening om et politisk spørsmål før lederne 

handler, samtidig som politikerne er viktige aktører på egen hånd: ..."politicians are 

not merely the agents or representatives of others. They have interests and views on 

their own" (1994:1-3). Også Anton Steen (1997:5) legger vekt på at elitenes 

egeninteresser, deres personlighet og karisma definerer de sentrale spørsmål og skaper 

holdninger blant befolkningen. For å forstå under hvilke forhold sterke "massepartier" 

vokser frem, er det med andre ord mest fruktbart å benytte en form for stats-sentrert 

analyse.51 I en post-kommunistisk kontekst vil det være spesielt viktig å anlegge et 

slikt perspektiv, ettersom det sivile og politiske samfunnet forøvrig er så svakt.  

 

 Shefter skiller mellom to typer politiske partier - eksternt mobiliserte og internt 

mobiliserte. Førstnevnte er grunnlagt av ledere som ikke besitter maktstillinger i det 

gjeldende regimet, og som forsøker å innta posisjoner ved  å mobilisere og organisere 

"a mass constituency". Jo færre ressurser en gruppe utenforstående har til rådighet, 

desto mer må de stole på mobilisering av befolkningen for å oppnå sine politiske krav. 

                                                 
51 Shefters "verker" er i stor grad en reaksjon mot den sterke stillingen behaviourismen har 
hatt innenfor statsvitenskapen.  
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Internt mobiliserte partier er på sin side grunnlagt av politikere som innehar 

lederposisjoner i det gjeldende regimet for å mobilisere og organisere støtte fra 

befolkningen. Internt mobiliserte partier vil imidlertid bare velge en slik strategi 

dersom det er nødvendig for å holde på, gjenvinne eller utøve makt. Sittende eliter kan 

finne det nødvendig å appellere til befolkningen om støtte dersom de blir utfordret av 

et eksternt mobilisert parti, eller dersom en dyp skillelinje utvikler seg innenfor 

regimet. Selv i stater med formelt demokratiske institusjoner, kan imidlertid politiske 

eliter forbli i maktposisjoner uten å bygge massebaserte partier. Dette kan ifølge 

Shefter (1994:9) skje dersom:  

 

1. "The lines of cleavage within the political class are not of such a character to 

induce them to embark upon a strategy of mobilization, or  

2. Politicians are able to rely on institutions other than parties to win elections, or,  

3. The politically excluded groups are divided or can be intimidated.” 

 

6.5.4. Forhold rundt partienes grunnleggelse 

Shefters bok er ikke først og fremst rettet mot post-kommunistiske stater, men søker å 

forklare forskjellene mellom amerikansk "patronage" og den mer kollektivistiske 

europeiske politikken. Hans typologi kan imidlertid også være fruktbar for å forstå 

hvorfor forskjellige typer partier er vokst frem i Latvia og Litauen; ikke minst når det 

gjelder forskjeller i mobilisering og elitenes oppfatning av sin egen rolle. Ifølge Shefter 

(1994:12) kan "...the circumstances of a party`s origions have enduring consequences 

for the strenght of the organization it construct and the breadth of its popular base." 

Dersom elitene i et regime vinner eller gjenvinner makten ved å danne en bredt basert 

partiorganisasjon, vil selve partiet sannsynligvis spille en hovedrolle i politikken 

fremover. Når partieliter først har valgt å mobilisere befolkningen vil dette endre 

oppfatninger, forventninger og normer hos de aktørene som deltar i det politiske 

spillet.  
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 De litauiske partiene kan i større grad enn de latviske karakteriseres som 

"eksternt mobiliserte". Fordi det litauiske Kommunistpartiet overlevde transisjonen til 

demokrati, ble verdien av en sterk partiorganisasjon raskt oppfattet av den anti-

kommunistiske opposisjonen.52 Spesielt etter det store valgnederlaget i 1992 måtte 

opposisjonen i Litauen stole på mobilisering av befolkningen for å innta posisjoner og 

få gjennomslag for sine politiske krav.   

De latviske partipolitiske eliter grep på sin side makten nærmest i et vakuum på 

toppen. Etter at pro-latviske kommunister skilte lag med selve partiet tidlig i 

transisjonen, og det pro-russiske Kommunistpartiet ble suspendert, var ikke partielitene 

i samme grad som i Litauen avhengig av folkelig støtte for å innta sine posisjoner. For 

de nye elitene var det heller ikke førsteprioritet å bringe massene inn i det politiske liv. 

Viktigere var det å samle den etnisk latviske befolkningen bak regjeringen, og forsøke 

å kontrollere politiseringen og polariseringen i samfunnet - som i all hovedsak foregikk 

mellom borgere og ikke-borgere. I tiden etter valget i 1993 utviklet det seg en form for 

konsosiert demokrati, der alle de store partiene på høyresiden og i sentrum automatisk 

forventer at de skal få delta i regjeringskoalisjonene. De sittende eliter er ikke blitt 

utfordret av et eksternt mobilisert parti, og skillelinjene innenfor den politiske klassen 

er heller ikke av en slik karakter at noen av partiene har funnet det nødvendig å skifte 

til en mobiliseringsstrategi. Som allerede nevnt er skillelinjene innenfor den litauiske 

politiske klassen dypere, samtidig som det politiske livet er mer (ideologisk) polarisert.  

 

6.5.5. Politiske partier og “patronage” 

Shefter har også interessante refleksjoner relatert til fremveksten av "patronage-

baserte" eller klientistiske partiorganisasjoner. Han hevder at sannsynligheten for at et 

parti blir det Kitschelt kaller klientistisk, kan undersøkes i forhold til omstendighetene 

rundt partiets grunnleggelse: "Whether or not it enjoyed access to patronage at the 

time it first undertook to mobilize a popular base can cruically influence the party`s 

subsequent behaviour" (1994:27). Dersom partiet i mobiliseringsfasen ikke er i 

posisjon til å kunne distribuere selektive goder,  som eksternt mobiliserte partier, må 

                                                 
52 Jamfør også uttalelsene til Litauens Konservative Parti i dette kapittelet. 
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lederne stole på partiorganisasjonen for å få tilhengere. Partier som ikke er avhengig av 

"patronage" for å innta makten, men først og fremst må basere seg på 

partiorganisasjonen og en mobilisert befolkning, vil lite sannsynlig bygge opp 

klientistiske nettverk etter å ha "erobret" regimet. På den annen side har Kitschelt 

selvsagt rett i at de reformerte Kommunistpartiene har en mulighet til å bygge videre 

på og utvikle de nettverk som ble skapt under kommunismen. Når det gjelder det 

litauiske Kommunistpartiet var imidlertid situasjonen slik at isoleringen i Det Øverste 

Sovjet (frem til valget i 1992) bidro til en fornyet oppbygging av partiorganisasjonen 

som et middel til å binde lederne og medlemmene sammen. I denne perioden hadde 

ikke LDDP anledning til å (re)fordele selektive goder, men måtte i større grad stole på 

en mobilisering for å oppnå makt. Tidligere kommunister ble også i stor stil fratatt sine 

posisjoner i statsadministrasjonen og den øvrige forvaltning.  

 

 Internt mobiliserte partier vil ifølge Shefter ofte være klientistiske. Også for 

slike partier er det avgjørende hvordan man i utgangspunktet etablerer et bånd til sine 

tilhengere. Et parti som har vunnet støtte ved å distribuere selektiver goder gjennom 

lokale politikere eller stillinger i statsadministrasjonen vil ikke vanligvis ha etablert en 

organisatorisk struktur for å binde velgerne direkte til partiet. Internt mobiliserte partier 

vil selvsagt ha anledning til å distribuere slike goder fordi elitene allerede har 

posisjoner i statsapparatet når partiet skal utvide sitt velgergrunnlag. Shefter hevder 

også at internt mobiliserte partier, som en form for maktteknikk, bevisst forsøker å 

patronisere deler av befolkningen. Det er liten tvil om at de “nye” elitene i Latvia 

ønsket å latvifisere administrasjonen og det politiske systemet, men ut fra oppgavens 

forutsetninger har det ikke vært mulig å kartlegge i hvilken grad slike 

"patroniseringsforsøk" har funnet sted blant de latviske partiene. Selv om jeg tidligere 

har karakterisert de latviske partiene som mer internt mobiliserte enn de litauiske, og 

selv om de nye partiene i Latvia hadde svært god adgang til å distribuere "patronage" 

da de inntok sine maktposisjoner,53 har jeg altså ikke noe belegg for å hevde at latviske 

                                                 
53 Statsadministrasjonen i Latvia ble etter uavhengigheten nærmest "byttet ut." Alle uten 
statsborgerskap mistet jobben, og etnisitet ble det viktigste søknadskriterium.   
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partier bevisst har brukt dette for å skaffe seg politisk støtte. I Litauen var det, som 

Anton Steen (1997:167) også peker på,  uansett ikke noe behov for å "provide 

patronage along ethnic lines". Et interessant funn i denne sammenheng er imidlertid 

Steens analyse av elitegrupper i de baltiske statene, spesielt i forhold til hvilke eliter 

som er medlemmer av politiske partier, og forskjellene mellom landene. I Latvia er 

hele 32 prosent av elitene i statsbyråkratiet medlem av et politisk parti. Hverken i 

Estland eller i Litauen er det tilsvarende tallet så høyt, og i forhold til den latviske 

befolkningen som helhet, der kun 1 prosent anslås å være partimedlemmer 

(Nørgaard:1996, m.fl.), er resultatet nærmest oppsiktsvekkende. Det høye antallet 

latviske elitebyråkrater som også er partimedlemmer indikerer tette bånd mellom ulike 

eliter, og kan også bety at visse partier har patronisert deler av administrasjonen.  

  

6.6. Passivitet og politisk identifikasjon 

Annet enn omstendighetene rundt partienes grunnlegging, kan det også være andre 

årsaker til at de litauiske partiene er mer opptatt av å oppfordre befolkningen til å delta 

aktivt i politikken enn de latviske. De latviske partipolitiske eliter kan ikke med stor 

troverdighet forfekte og fremheve betydningen av deltakelse i landets politiske liv. Det 

er lettere å fortelle befolkningen "vi skal ordne opp for dere", enn å oppmuntre til 

aktiviteter man selv i lovs form har nektet 1/3 av innbyggerne. Mer eller mindre 

ubevisst kan det være slik at de politiske eliter i Latvia foretrekker en demobilisert 

befolkning slik at gapet mellom dem som har og dem som ikke har statsborgerskap 

likevel ikke blir så stort.  Problemene med en passiv befolkning er imidlertid et tema i 

latvisk politikk. I en artikkel i the Baltic Times, 21.januar 1999 diskuteres det hvorvidt 

det latviske politiske systemet trenger en reformering, blant annet om det bør innføres 

direkte valg på president. Noen parlamentariske partier er for dette, men foreløpig er 

det ikke flertall for en slik grunnlovsendring. Det som er mest interessant er imidlertid 

hvilken kommentar Folkepartiets MP Janis Lagdzins gir i sammenheng med dette 

spørsmålet: …”what I think is required are laws making political parties more 

representative and financially accountable.” Parlamentet diskuterer nå en lov om 
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sosiale organisasjoner, og Folkepartiet har foreslått et tillegg til loven som vil tvinge 

partiene til å øke antallet medlemmer. Lagdzins hevder videre at de fleste av de partier 

som er registrert, inkludert dem i parlamentet, nærmest ikke har noen grasrot 

medlemmer, og at de er styrt av et par dusin folk. Litt arbeid ovenfra er derfor 

nødvendig for å få befolkningen mer interessert i politikk: “they (the parties) have no 

connection to the people. The law has to give people the opportunity to be more 

active” (ibid). Når det går opp for politikerne at befolkningen er passiv, vil de altså i 

lovs form nærmest tvinge partiene til å bli mer representative! 

 

6.6.1. Tilslutning og identifikasjon 

Det er samtidig flere ting som tyder på at den politiske identifikasjonsprosessen  er gått 

senere i Latvia enn i Litauen, og at det latviske partisystemet ennå ikke er “frosset”. 

Det er faktisk ganske oppsiktsvekkende at to helt nye partier klarte å gjøre det så godt i 

parlamentsvalget i 1998. Folkepartiet ble endog med sine 24 representanter det største 

partiet. Dette tyder på at identifikasjonsprosessen   er kommet dårlig i gang, og at stor 

vekt fortsatt legges på personligheter når de latviske velgerne gir sin tilslutning til 

partier. I Sentral-og Øst Europa forøvrig er de største partiene i dag de som dukket opp 

tidlig i transisjonsprosessen. Som Àgh (1998:211) fastslår: 

 
 …the most important parties had already qualified themselves at a very early stage of the 

transition process. At the later stage, they further transformed only internally, but there have 
been no newcomers among the bigger parties since the beginning.   

 

Så altså ikke i Latvia; en situasjon som tyder på at enkelte latviske partier er inne i 

Arters første fase, nemlig depersonifiseringsfasen. I tilknytning til dette kan det også 

nevnes at to store og velkjente partier, Det Demokratiske Partiet, Saimnieks og 

Bondeunionen i 1998 ble forkastet av velgerne og ikke engang fikk plass i parlamentet. 

Ved valget i 1995, ble Saimnieks det største partiet med 18 representanter, men tre år 

senere klarte de ikke engang å komme over sperregrensen på fem prosent. Etter en 

stemmeandel på 1,61 prosent satt ikke fremtredende ledere seg ned for å finne ut hva 

som hadde gått galt i valgkampen, men meldte seg ganske enkelt ut av partiet (the 
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Baltic Times, 15/10-98)! Det er selvsagt vanskelig å overbevise velgerne om at eget 

parti er det rette, når man selv har så liten tilknytning til dets politikk og symbolikk.  

 

6.6.2. Oppsummering 

Som en foreløpig oppsummering kan det sies at det er avdekket forskjeller mellom 

partiene i de to landene, og at Kitschelts teori i liten grad kan forklare disse. Selv om 

de sovjetiske strukturer ga et nokså likt inntrykk av den politiske, sosiale og 

økonomiske situasjonen i de to republikkene på 1980-tallet, har sovjetiseringen av de 

to landene virket svært forskjellig. I forhold til mitt empiriske materiale er det lite som 

tyder på at det reformerte Kommunistpartiet i Litauen har bidratt til å skape partityper 

som i større grad enn de latviske er karismatiske eller klientistiske. Det er også lite som 

indikerer at de latviske partipolitiske eliter er spesielt interessert i å etablere et stabilt 

og sammenhengende velgergrunnlag for partiene, eller å splitte befolkningen og 

mobilisere langs sosioøkonomiske skillelinjer. Som et siste forløpig poeng kan det 

også fremheves at faktorer som teorien ikke fanger opp, som for eksempel forhold 

rundt partienes grunnleggelse, sannsynligvis har hatt stor innvirkning på hvilke typer 

partier som vokste frem.  
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7. Avsluttende kommentarer 

Politiske partier er kjerneinstitusjoner i et demokratisk system. De er hovedaktører i det 

systemet som binder stat og samfunn sammen, og som gjør vanlige borgere i stand til å 

delta i, og øve innflytelse over den politiske prosessen. Etter uavhengigheten i 1991 sto 

de partipolitiske eliter i Latvia og Litauen likevel overfor et spesielt dilemma. Det er 

lettere å rive ned et sosialt og politisk system enn å bygge opp ett nytt, og ved å innføre 

vestlige demokratiske institusjoner - inkludert politiske partier - introduserte de et 

politisk rammeverk som ikke passet de sosiopolitiske realiteter. Det politiske 

institusjonaliseringsnivået under kommunismen var svært lavt, og sovjetborgerne var 

ikke på noen måter vant til å være aktive deltakere i styringen av staten. Gapet mellom 

de demokratiske institusjonene man opprettet, og den virkeligheten disse skulle 

operere i, var dermed stort. Løsrivelsen fra Sovjetimperiet var i realiteten systemiske 

revolusjoner der de sosiale krefter som brakte kommunistregimet ned ikke er de 

samme som vil tjene på oppbyggingen av et nytt system. Det fantes intet organisert 

politisk samfunn som var i stand til å ta over styringen av staten; et slikt måtte i seg 

selv bli konstruert.  

  

 I de fleste post-kommunistiske stater ble de nye partiene initiert som en del av 

uavhengighetsprosessen, og i noen overlevde det tidligere Kommunistpartiet 

transisjonen til demokrati. I hele den tidligere Østblokken er det etter 1989-91 vokst 

frem en frodig flora av partier med mer eller mindre hederlige hensikter i det politiske 

liv. Som Kitschelt konstaterer vil forskjellige typer partier stå i et ulikt forhold til 

utviklingen av et politisk samfunn, og de post-kommunistiske statene vil heller ikke ha 

samme mulighet til å oppnå en programbasert strukturering av partikonkurransen. I et 

forsøk på å predikere hvilke land som har best utsikter til dette, har Kitschelt utviklet 

en teori basert på bruk av kontekstuelle variabler.  
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7.1. Teori og empiri 

Jeg har i denne oppgaven sett på muligheter og betingelser for utviklingen av et 

politisk samfunn i det post-kommunistiske Baltikum. Hovedmålet har vært å 

sannsynliggjøre hvilken retning prosessen tar, samt å avdekke hvilke faktorer som best 

forklarer denne retningen. Det meste av oppgaven har vært konsentrert rundt en 

analyse av Kitschelts teori, og et sentralt spørsmål har vært i hvilken grad denne er 

relevant for å belyse forskjellene mellom landene. I grove trekk kan det synes som om 

ingen av de kontekstuelle variablene han trekker frem, hverken alene eller i samspill, 

kan forklare forskjellene som er vokst frem mellom latviske og litauiske partier etter 

uavhengigheten i 1991. Teoretisk sett ville mellomkrigstidens økonomiske og politiske 

situasjon, kommunistregimets og transisjonens natur, samt de institusjonelle strukturer 

i Latvia frembringe partityper som i større grad enn de litauiske er programbaserte. I 

forhold til mitt empiriske materiale er det imidlertid lite som tyder på at teoriens 

variabler er effektive, det vil si, at påvirkningen mellom disse og den avhengige er slik 

Kitschelt predikerer. To av dem, kommunistregimets natur og valg av institusjonelle 

strukturer etter kommunismens fall, stemmer heller ikke overens med observerte fakta. 

For det første var det latviske kommunistregimet i stor grad preget av trekkene ved den 

byråkratisk-autoritære kommunismen. Kitschelt beskriver dem begge som 

nasjonalkommunistiske regimer, og fanger derfor ikke opp de fundamentale 

forskjellene mellom Kommunistpartiene i de to landene. Dette får konsekvenser for en 

annen av Kitschelts kontekstuelle variabler: Utforming av valgordning og politisk 

struktur. Kitschelt hevder som kjent at valg av politisk struktur ble påvirket av måten 

den politiske transisjonen foregikk på, og at de ulike typer kommunistregimer varierte i 

transisjonen med hensyn til hvilken rolle de kommunistiske eliter spilte i utformingen 

av det nye systemet. Hverken Latvia eller Litauen faller imidlertid innenfor det 

mønsteret som Kitschelt setter opp. I Latvia gjeninnførte man grunnloven og den 

politiske strukturen fra mellomkrigstidens parlamentariske republikk. Denne 

beslutningen må sees i sammenheng med ønsket om å sikre latvisk nasjonal kontroll 

over de viktigste statsorganene både hos opposisjonen og hos den latviske 
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kommunisteliten. Og i Litauen var det Sajudis med Landsbergis i spissen som ønsket 

en sterk presidentmakt; ikke det reformerte Kommunistpartiet slik Kitschelt hevder.  

Strukturer er heller ikke kausale variabler - i og av seg selv determinerer de ikke 

politiske utfall. Den rene parlamentarismen i Latvia gjør ikke i seg selv partiene mer 

programbaserte, samtidig som PR-valgordningen ikke er noen garanti mot at politikken 

personifiseres.  

 

7.1.1. Demokratisk erfaring og legitimitet 

I en mer eller mindre gjennomgående analyse av Kitschelts teori, fremstår også enkelte 

av de kontekstuelle variablene som lite fruktbare. Spesielt demokratisk erfaring og 

grad av økonomisk utvikling fra mellomkrigstiden gir få svar på mulighetene for 

utviklingen av et politisk samfunn i en post-kommunistisk kontekst. Fordi Kitschelt 

ikke direkte forbinder demokratisk erfaring med kommunistregimets natur, blir det 

vanskelig å se i hvilken grad dette kan ha virket forskjellig på landene. De fleste 

tradisjoner og strukturer fra mellomkrigstiden ble eliminert, og de kommunistiske 

regimene forstyrret balansen mellom stat og samfunn i mye større grad enn hva andre 

typer undertrykkende regimer har gjort. Det er samtidig vanskelig, slik jeg har vist, å 

sammenligne industrialiseringens konsekvenser for det latviske og det litauiske 

samfunnet, men kanskje spesielt når det gjelder Latvia versus resten av Sentral- og Øst 

Europa. Uansett hvor lite industrialisert Latvia hadde vært ville ikke den sovjetiske 

moderniseringen ha gitt den form for legitimitet som Kitschelt predikerer, fordi 

konsekvensene var så negativt knyttet opp til den østslaviske immigrasjonen. Det var 

heller ikke slik at sosiopolitiske spørsmål fra mellomkrigstiden dukket opp igjen, og 

fant sine plasser innenfor de partiene som vokste frem. Selv om Latvia i 

mellomkrigstiden hadde en mer "moderne" skillelinjestruktur enn Litauen, var 

homogeniseringen av disse samfunnene så omfattende at slike forskjeller ikke fikk 

vesentlig betydning da kommunistregimene falt.  
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7.2. Politiske eliter som aktører på egen hånd 

Dette siste bringer meg over på noe av kjernen i problemet ved Kitschelts teori. Jeg har 

i denne oppgaven ikke forsøkt å gi noe helhetlig bilde på partisituasjonen i disse to 

landene; formålet har snarere vært å avdekke aspekter og forskjeller som Kitschelts 

teori ikke fanger opp. Det største problemet er at teorien ikke har en åpning for 

hvordan elitenes valg og strategiske handlinger former politikken. Kitschelt fanger 

heller ikke opp det dilemmaet partipolitiske eliter i det Brubaker kaller 

"nasjonaliserende stater" står ovenfor. Det spesielle med Latvia er at partiene, om enn i 

ulik grad, fremstiller seg selv som representanter for nasjonen, og ennå ikke har villet 

eller hatt noe behov for å splitte befolkningen langs sosioøkonomiske skillelinjer. 

Hensynet til enkeltpartiets velgerappell går i retning av å mobilisere langs 

partipolitiske skillelinjer, men frem til valget i 1998 har de latviske partiene mer eller 

mindre bevisst stått samlet om en demobliserende strategi. Det kan se ut som om 

Shefters skille mellom eksternt og internt mobiliserte partier er mer dekkende for å 

forklare hvilke typer partier som er vokst frem i Latvia og Litauen. Essensen i Shefters 

teoretiske betraktninger er at en forståelse av hvilke faktorer som påvirker partienes 

karakter og natur, må søkes i forholdene rundt partienes grunnleggelse.  Politiske eliter 

er viktige aktører på egen hånd, og deres valg, interesser og strategiske handlinger 

former hvilke typer partier som vokser frem. De mest åpenbare aktørene som etter 

1991 kunne binde samfunnet tettere opp til staten, og på denne måten bidra til 

utviklingen av et politisk samfunn, var nettopp de politiske partiene selv. De 

partipolitiske eliter sto imidlertid i mange henseender fritt med hensyn til å avgjøre 

hvilken rolle samfunnet skulle spille i utviklingen av staten. Som ledere av nye 

politiske partier kunne elitene mer eller mindre velge retningens gang. Hvor fritt de sto, 

og hvilke valg som ble tatt, avhang i Latvia og Litauen i stor grad av hvorvidt det 

fantes et samlet lederskap fra det gamle regimet. Det faktum at Kommunistpartiet i 

Litauen overlevde transisjonen til demokrati frembrakte ikke i seg selv en 

partistrukturering basert på karismatisk eller klientistisk autoritet. I Litauen var det 

snarere slik at dette skapte incentiver hos opposisjonen til å etablere sterke 
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partiorganisasjoner, og å mobilisere befolkningen mot det tidligere Kommunistpartiet. 

I Latvia er det på sin side mye som tyder på at fraværet av et samlet lederskap fra det 

gamle regimet og den nasjonalistiske legitimeringen av statsmakten påvirket 

hverandre, og sammen hadde innvirkning på hvilke typer partier som vokste frem. De 

latviske eliter sto etter 1991 relativt fritt til å politisere de spørsmål som passet dem 

best, og tilsvarende å undertrykke andre skillelinjer i samfunnet. Politisering av sosiale 

skillelinjer har sin egen logikk idet partiene kan velge å legge vekt på politiske 

spørsmål som ikke er relatert til sosiale skillelinjer, eller kan finne det formålstjenelig å 

undertrykke eller fremheve noen skillelinjer mer enn andre. Eksistensen av en 

landsomfattende partiorganisasjon begrenset i Litauen hvilke spørsmål den anti-

kommunistiske opposisjonen kunne politisere, og denne ble i større grad enn den 

latviske tvunget til å definere sitt eget velgergrunnlag. En overpolitisering av ett eneste 

politisk spørsmål var ikke mulig i Litauen der man hadde et reformert Kommunistparti 

som overvåket den politiske prosessen.  

 Hvorvidt den litauiske partikonkurransen i større grad enn den latviske er 

strukturert rundt programbaserte partier er fremdeles et åpent spørsmål, men det er mye 

som tyder på at de litauiske partiene er kommet lenger i å etablere et stabilt og 

sammenhengende velgergrunnlag for partiene. De er mer interessert i å splitte 

befolkningen enn de latviske, og de litauiske partienes sterke vektlegging av aktiv 

deltakelse i det politiske liv indikerer bedre muligheter for utviklingen av et politisk 

samfunn.  
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pieteiktie kandidatu saraksti un programmas” (Valg til den 7. Saeima; oversikt over 
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• Savieniba Latvijas cels (Unionen Latvias vei); s.31-44 

• Tautas saskanas partija (Folkets harmoniparti); s.49-56 

• Jauna partija (Det nye partiet); s.57-66 
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___ 

 

De litauiske partiprogrammene er ikke på samme måte samlet. Programmene  

som er brukt er som følger:  
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Vedlegg 

Latviske parlamentsvalg; 1995 og 1998.  

   
VALGET I 1995 (1) 

 
VALGET I 1998 (2) 

Partier % Seter (100) % Seter (100) 
     
Unionen for 
fedreland og 
Frihet 

11,99 14 14,1 17 

LNNK og De 
grønne (3) 

6,35 8 _ _ 

Alliansens 
Latvias vei  

14,71 17 18,1 21 

Det latviske 
enhetsparti 

6,36 8 _ _ 

Det nasjonale 
harmoniparti 

5,58 6 14,6 16 

Folkebeveg- 
elsen for Latvia  

14,97 16 1,7 _ 

Det demokratiske 
parti Saimnieks 

15,22 18 1,6 _ 

Latvias 
sosialistparti 

5,61 5 _ _ 

Den latviske 
bondeunion (4) 

6,36 8 2,5 _ 

Latvias 
Sosialdemokrat- 
iske union 

_  12,8 14 

 
Folkepartiet  

_  21,2 24 

 
Det nye partiet 

_  7,3 8 

     
(1)  Opplysninger hentet fra Hermann Smith-Sivertsens artikkel i Nordisk Østforum, 

"Mot elitepartier eller massepartier?", nr.3, 1996. 
(2)  Opplysninger hentet fra internett: http://www.agora/elections/latvia.html 
(3)  Ved valget i 1998 stilte Unionen for fedreland og frihet og LNNK liste sammen. 

De grønne stilte liste med andre partier, men kom ikke over sperregrensen på fem 
prosent. 

(4)  Ved valget i 1995 stilte Bondeunionen liste sammen med Den latviske 
kristligdemokratiske union og Latgales demokratiske parti. 

 



 

 126 

Litauiske parlamentsvalg; 1992 og 1996. 

  
VALGET I 1992 (1) 

 
VALGET I 1996 (2) 

Partier Prosentvis andel av de 
141 setene (3) 

% Seter 

Hjemlandsunionen/
De litauiske 
konservative 

21,99 29,8 70 

Det litauiske 
kristligdemo-
kratiske parti 

5,67 9,91 16 

Den litauiske 
sentrumsunion (4) 

1,42 8,24 13 

Det litauiske 
sosialdemokratiske 
parti 

5,67 6,6 12 

Det litauiske 
demokratiske 
arbeiderparti 
(LDDP) 

51,77 9,52 12 

Det litauiske 
demokratiske parti 

2,84 2,09 2 

    
(1)  Opplysninger hentet fra Herman Smith-Sivertsens artikkel i Nordisk Østforum, 

“Mot elitepartier eller massepartier?”, nr.3, 1996. 
(2)  Opplysninger hentet fra internett: http://agora/elections/lithuania.html 
(3)  Jeg har dessverre ikke opplysninger om mandatfordelingen, men som det 

fremkommer av tallene fikk LDDP over 50 prosent av stemmene. Ellers så 
summerer ikke tallene opp til 100. En rekke partier har fått ett mandat, og disse er 
ikke inkludert her. Dette gjelder også for valget i 1996.  

(4)  Kom under sperregrensen i 1992, men fikk mandater i enmannskretser.  
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