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Forord

Her i handy overskuelig form, den lille håndbog for de som er interesseret i politiske partier og
magtens filosofi, samt om de som ønsker nysanførtes makværksfilosofi.
Det meste er udfærdiget i anden halvdel af 00’erne, i forlængelse af min lille håndbog For filosofiske
Øjne. Med ganske få tilføjelser i 2016.

Ulrik Huusom, marts 2016
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Primært partiernes stiftelsesår er angivet i det følgende. Listen gør naturligvis ikke krav på at være fuldstændig. Se også
fodnoten til afsnittet om udenlandske partier nedenfor.
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I politik er dumhed ikke noget handicap. Napoleon Bonaparte
Politiker = lystløgner
Folkeviddet
Vælgeren er galskabsfaktoren i demokratiet1. Issac Asimov

Partidannelsernes historie har sit udspring i oldtidens teokratiske regimer i Ægypten, Mesopotamien, Persien og Indien m.fl. Den gang kendte man fortrinsvis til styreformer, der inkorporerede
adel og kirke øverst. (Kun den teokratiske socialisme op til det 3. årtusinde f.v.t. i Babylon, var en
undtagelse). Adel og godsejere m.v. (aristokratiet), var tilknyttet jorden og provinsen. Med
storbyernes og storkulturernes fremkomst udvikles de sumeriske bystaters demokrati 2 (tilbage fra
3000 f.v.t.). Med romerne kommer senaterne. Her var også egentlige partidannelser omkring
enkeltpersoner (talere og statsmænd). Ligesom vi også kender det i omtrent samme periode i Kina:
konservativ konfucianisme versus socialreformisme hos Mo-tzu (Mo ti), der bekæmpede
familiestandsfordummelsen – rette mand på rette plads, ikke af byrd, men af kvalifikation (tilsvarende
den senere reformist, Wang An-shih, og de radikale i Abbassider-perioden i Byzants og
Mellemøsten). Teokratiet, konger og præster, var som regel konservative, befæstende deres magt,
som f.eks. Ludwig den 14.: ”Staten, det er mig!” Medens aristokratiet, landadlen, fortrinsvis var
reformivrigere liberalister. Siden fremkommer bonde-, borger- og handelsmandsstanden, og i
industrisamfundet arbejderen m.fl. Man nedsætter sig siden navnlig i rigs- og landsting, over- og
underhus, hvor adlen ”fødes” ind i ”overhusene”, medens den almene befolkning kan indvælges
i ”underhusene”. Eksempelvis det engelske parlament med to kamre, der eksisterer uændret i dag:
House of Lords og House of Commoners, hvis arbejdsprocedure defineret 1295, herskede uændret til
1872.
(I Frankrig havde der været tre stænder, gejstlige, adel og 3. stand fra 1302-1789).
Tidligst 1869 indføres stemmeret til kvinder i staten Wyoming og 1882 på Island (1915), 1893 New
Zealand, 1902 Australien og først i begrænset omfang 1908 i Danmark3 og 1918 i England, fuldt
udstrakt i hhv. 1915 og 1928. 1920 i USA, 1946 i Frankrig og i den første af 26 kantoner i Schweiz i
1959, føderalt i 1971 og i den sidste kanton, det mindre Appenzel Innerrhoden, i 1990.4 I Schweiz
vælger kantonerne et Forbundsråd, der udpeger præsidenten. Hemmelige afstemninger indføres også
først bredt i det tyvende århundrede. De fleste vesteuropæiske lande har bevaret tokammersystemet.
Danmark og Finland er undtagelser med etkammersystemer fra og med hhv. 1953 og 1919. I den
finske republik vælges præsidenten, der har udstrakte magtbeføjelser, indirekte gennem valgmænd. I
Vesteuropa er underhuset (folkerepræsentanterne), til gengæld oftest 1. kammeret i modsætning til i
I Asimovs roman Franchise (1955), afvejer maskinen ”Multivac” alle kendte faktorer, og tilslut kan den afgøre alle
valg ud fra den allerførst afgivne stemme.
2
Athens demokrati (5./4. årh. f.v.t.), har fået tillagt æren for demokratitanken. Valgretten var dog hverken forbeholdt
børn og unge, kvinder, kriminelle, fremmede eller slaver. Desuden kunne oppositionsledere landsforvises i oldtiden (vha.
ostrakisme). Andelen af stemmeberettigede er anslået til at have været omkring 5 % af hele befolkningen.
3
I Danmark havde kvinder første gang stemmeret til et offentligt organ, menighedsrådene, i 1903, til hjælpekasserne i
1907 og til de kommunale råd i 1908. Siden 1908 rapporteres om selvstændige kvindelister, dvs. særlister eller særpartier
i tilknytning til enkelte kvindevenlige partier. I England gjaldt det i første omgang kun kvinder over 30 år, i 1928 for
begge køn.
4
Kvindernes stemmeret: Fin. (1906), Nor. (1907), Sov. (1917), Can. (1918), Hol., Po., Sv., Tys., Tj.-Sl. (1919), Sp.
(1932), Tyr. (1934), Cuba (1940), It., Jug., Ung., Jap. (1945), Ru., Bra., Alb. (1946), Ar., Bul. (1947), Isr. (1948), Gr.,
Syr., Chi. (1949), Kina (1954), Æg., Tun. (1956), og Par. (1961).
1

Copyright © Ulrik Huusom

PARTIDANNELSERNES HISTORIE

|9

England. Dog er der ikke nødvendigvis udstrakt flertalsstyre: 1) ved det simple flertalsvalg ud fra
enkeltmandskredse, som i anglesaksiske lande, skelnes der ikke imellem større og mindre valgkredse.
I USA tabte den tidligere præsident George W. Bush eksempelvis reelt til Al Gore, ved
præsidentvalget 2000, regnet ud fra stemmernes antal. I den amerikanske republiks tokammersystem,
Kongressen, vælges repræsentanterne ganske vist efter befolkningens antal til Repræsentanternes
Hus, derimod repræsenteres senatet ved to senatorer fra hver stat uanset størrelse. 2) I den franske 5.
republiks topartisystem siden 1958, er der tale om et flertalsvalg med omvalg i enkeltmandskredse,
hvis der ikke er absolut flertal til Nationalforsamlingen. I de indirekte valg til Senatet favoriseres
landdistrikterne derimod. 3) Ved det danske flerpartisystem og forholdstalsvalg fra omkring 1855 ved englænderen Thomas Harre og den konservative nationalliberale dansker C.G. Andræ - optælles
derimod ud fra den reelle politiske sammensætning (mandtalsfordeling), herved nås den største grad
af matematisk retfærdighed. I Danmark havde man som nævnt også et ”standsdiktatur”, folke- og
landsting indtil grundloven af 1915, der indførte lige og almindelig valgret, også til kvinder og
tjenestefolk, med stemmeret ved 25 år til Folketinget og 35 år til Landstinget. (Trådte i kraft 1918).
Først i 1953 blev tokammersystemet helt afskaffet. Tidligere havde man som ’eksperiment’ tilladt
kvinder adgang til gymnasiet og Københavns Universitet i 1875, de to første kvindelige studenter
udsprang derefter i 1877, og i 1908 fik kvinderne lov til at stemme ved kommunalvalg.
I det 19. århundrede udvikles størsteparten af det vi i moderne forstand forstår ved bredere politiske
bevægelser og partier, i kølvandet på den franske revolution 1789, der var inspireret af
oplysningstidens filosoffer. Organiseringen af de politiske partier med klubber og vælgerforeninger,
afløser stændernes niveauinddeling (standsinddelingen), erhvervsinteresser – pengenes magt,
kommer i fokus. Medens der i Grækenland og Rom ikke havde været langt imellem politiker og
vælger - man mødte frem på agoraen eller Forum og hørte talerne argumentere for sin sag (desuden
var der vælgerforeninger i Rom) -, indførtes nu parlamentarisme, distanceret repræsentantskab i
parlamentet, der siden udviklede sig til fuldmagtslovgivning. I Danmark blev lavene ophævet
1857/62, her var politikken også til at starte med bygget op omkring enkeltpersoner, som de indvalgte
repræsentanter sluttede op omkring. Dette udviklede sig til klubber og større bevægelser. (Fx
andelsbevægelsen i 1820’ernes England. 1850’erne i Danmark - FDB i 1896). Først efter 1849grundloven i Danmark, stiftes de politiske partier som vi kender dem i dag. For mange landes
vedkommende har man haft et konservativt og et liberalt parti. I 1860’erne opstår de første
socialdemokratiske partier, i begyndelsen af det 20. århundrede de kommunistiske og i kølvandet på
den russiske revolution de fascistiske partier. Efter Anden Verdenskrig fremkommer hovedparten af
de kristeligdemokratiske partier i katolske lande og først i 1980’erne adskillige grønne partier. I
1990’erne opløses adskillige etpartisystemer på verdensplan, ikke kun i det tidligere Sovjetunionen
(etpartisystemet resterer i dag blot i ganske få kongedømmer og fx i Nordkorea). Senest er der siden
det svenske Piratparti i 2006, stiftet adskillige libertære piratpartier på verdensplan, og i 2009 stiftedes
tilsvarende en lang række europæiske Lissabontraktatfjendtlige partier under navnet Libertas.
I perioden op til omkring 1850 udvikles også de politiske ideers teori til større systemer: den engelske
liberalisme fra 1680’erne til 1860’erne (Locke til Mill), den utopiske socialisme i England og
Frankrig i 1820’erne og 1830’erne, Marx fra 1840’erne til Kapitalens første bind (1867), den fransktysk-russisk anarkisme fra ca. 1840-1870’erne (Proudhon til Bakunin), og konservatismen efter den
franske revolution 1790, med den irske præst Burke, og Benjamin Disraeli i 1840’erne. De nationalt
sindede bevægelsers grundlag forsøges begrundet med naturret, folkeret og folkesuverænitet i det 17.
århundrede (Grotius og Pufendorf m.fl.), og med Herder i sidste kvartal af det 18. århundrede. Først
i nyere tid, 1970’erne, overføres tankerne om særlige naturrettigheder til dyr, natur og planeter m.m.
(bl.a. ved nordmanden Arne Næss), i form af grønne økosofiske retspartier. Reelt har alle de politiske
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ideologier dog haft deres forløbere i oldtiden: de religiøse partier i teokratiet, konservatismen i det
tilsvarende aristokrati, liberalismen i agrare eller statslige reformbevægelser, og socialister og
kommunister m.m. i for eksempel det kretiske og spartanske statssamfund, som også Platon
fremhævede. Nationalisterne har generelt tilsvarende rødder i f.eks. de græske bystaters
selvforherligelse (fx fremhævede Aristoteles og hans elever Athens forfatning overfor 158 andre
forfatningsformer5), og med skolastikeren Manegold (11. årh.), og Johannes af Salisbury (12. årh.),
som tidlige folkesuverænitetsforløbere. Sidstnævnte forfægtede legitimiteten af tyrandrab. Libertære
anarkister, liberalister og økosofiens naturret, har desuden rødder i flere græske skoleretninger
(stoicismen taler bl.a. om at universet, naturlovene og alt dertil hørende er underlagt ”fornuftens
love”, som også nogle førsokratikere fastholdt).

”Uvidenhed får mennesker til at melde sig ind i et parti, og skam afholder dem
fra igen at forlade det”. George Halifax
”En politiker er en røv, på hvilken enhver har siddet bortset fra en mand”.
E. E. Cummings
”Politikere: den menneskelige dumheds kapitalister”. Hans Lohberger
”Politikere minder mig ofte om manden, der slår en prut i en overfyldt elevator
og straffende ser på alle de andre, for at aflede mistanken fra sig selv”.
Carlo Turone
”Politikeren er det eneste menneske, der beder dig om hjælp og som bagefter
sender regningen”. Anonym
”Politikere er som bleer, de bør skiftes ofte”.
Præsident ved et tilfælde (2006).

5

Se også kapitlet om forfatninger.
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