Hvad dækker sig bag betegnelsen

Side 1/4

KPiD's blad Kommunist, nr. 2 2009

Hvad dækker sig bag betegnelsen Demokrati
Historikeren Søren Nielsen-Man har begået et værk bestående af 367 siders
omfattende studie af kommunisternes forhold til begrebet Demokrati
Af Ivan Hansen

Ivan Hansen, tidligere miljøborgmester i København og mangeårigt medlem af DKP. Gik i 1993 med ind i det nystiftede
KPiD, Kommunistisk Parti i Danmark (webred.)

Nielsen vælger materiale fra tiden mellem 1919 og 1947 til sin undersøgelse af
Kommunisternes forhold til demokratibegrebet, og man må spørge hvorfor han mon ikke
bruger Partiets 1976 program, som da er mere relevant for nutidens mennesker. Ikke fordi
Kommunisterne i Danmark har noget som helst at skamme sig over hvad angår vort
forhold til Demokrati. Tværtimod.
Er demokrati en art utopi
Nielsen indleder sin undersøgelse med et forsøg på at klarlægge hvad begrebet Demokrati
dækker. Allerede på det tidspunkt hopper kæden af og faktisk kaster han på side 65
handsken i ringen og skriver: “Og hvad i øvrigt med demokratiet selv – er ikke også
demokrati en art utopi? Ifølge denne bogs demokratisyn, er det fuldendte demokrati i hvert
fald uopnåeligt.”
På side 66 fortryder Nielsen igen, og skriver: “At tro på og plædere for historiens naturlige
gang hen imod selv det mest usandsynligt lige, frie og lykkelige samfund kan nok fordreje
hovedet på nogle – men udemokratisk er det ikke. Demokratisk afgørende må alene være
om de “troende”, herunder danske kommunister, principielt og reelt anerkender at et
suverænt demokrati til enhver tid kan vælge en anden historisk udviklingsbane og dermed
“udskyde” en realisering af utopien. Til hver en tid – altså også i den “mellemtid” som
kaldtes for “proletariatets diktatur”. Marx og Engels eksplicitte brug af begrebet var dog
stærkt begrænset,(her antyder Nielsen, at de har skippet begrebet) hvorimod
grundlæggeren af det 20.århundredes partikommunistiske verdensbevægelse lagde
anderledes vægt på proletariatets diktatur og konkretiserede begrebet på sin egen måde.”
Det er oktoberrevolutionen i 1917 der piner Nielsens sarte sjæl.
Betydningen
af
klassedeling
Nielsen gør
sig megen
umage med at
finde
modsætninger
mellem Marx
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og Lenin. Det
slipper han
rigtig skidt fra, fordi han i
virkeligheden
ikke
anerkender
Marx og
Engels
videnskabelige
analyse af
menneskesamfundets
udvikling
gennem hele
menneskehedens
million-årige
historie, samt
den
konklusion
deres
forskning førte
dem frem til.
En analyse
som Lenin
videreførte i
Kapitalismens
imperialistiske
fase og som
yderligere har
udviklet sig til
det såkaldte postindustrielle stadie, hvor demokratiet næsten har nået det groteske, i
hænderne på, og til fordel for, den internationale monopolkapitals egne interesser. I øvrigt
eminent beskrevet i al sin grusomhed, af Mikael Nyberg i hans bog: Myten om det
postindustrielle paradis.
Aversionen mod at se klassedelingen i øjnene, som en naturlig følge af den private
ejendomsret til jorden, dens naturrigdomme og i øvrigt alt hvad menneskeheden har skabt
gennem årtusinder, kommer tydeligt til udtryk i Nielsens afsnit om, Klasserne, staten – og
vejen til magten. I dette afsnit adskiller Nielsen den dagsaktuelle kamp for livets
opretholdelse, og tilkæmpning af demokratiske rettigheder, fra formen for det endelige
opgør.
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Kamp for demokratiske rettigheder
Selv i Danmark i vor moderne tid, hvor alle kan læse og skrive, er det ikke lykkedes at
tilføre grundloven en bestemmelse om, at alle borgere i landet er sikret retten til at sælge
sin arbejdskraft. Det er alene overladt til køberen af arbejdskraft at tilfredsstille dette
livsnødvendige behov i et land, hvor det er markeds-økonomien der regerer. Heller ikke en
bolig er en menneskeret i vort “demokrati”.
Er det virkelig så svært at forstå, at proletariatets (iflg. Lenins definition: Enhver der er
tvunget til at sælge sin arbejdskraft, for at opretholde -livet) daglige kamp for at tilegne sig
demokratiske rettigheder, har en revolutionær karakter, som kun kan ende i det endelige
opgør med de kræfter, der vil forhindre proletariatet i at opnå herredømmet over sin egen
skæbne.
“Det åbne demokrati”
Faktisk havde Nielsen allerede på side 32, fundet frem til hvad han mener, er rigtigt
demokrati, nemlig det åbne demokrati. Han skriver: “Da det fuldendte demokrati er
uopnåeligt, vil udvidelse og forbedring af et eksisterende demokrati altid være muligt – og
en politisk intention herom må anses for legitim. Jeg opererer med et åbent demokratisyn.”
Og han konkluderer: “Og følgelig vil DKPs stadige principielle krav og ønsker om
økonomisk demokrati og lighed, samfundsovertagelse af produktionsmidler, etc., ikke blive
særskilt eksponeret, endsige behandlet som demokratisk konfliktstof i undersøgelsen.”
Magtbegreber i klassesamfund
Vi siger tak for venligheden, men vi er ikke som Sisyfos, der slap stenen hver gang han
nåede bjergets top, og lod den rulle ned igen. Vi er af den opfattelse, at ethvert påbegyndt
arbejde bør færdiggøres. Alt andet er uprofessionelt.
NB. Søger man svar i ordbøger, på spørgsmålet om hvad demokrati er, bliver man ikke
meget klogere. I Nudansk ordbog 13. Udgave, kan man selv vælge mellem 1. Statsform
der bygger på folkestyre eller 2. Stat med folkestyre: De vestlige demokratier. Hvad der
specielt er anderledes ved de vestlige, overlades til vor fantasi. Man får også at vide at
demokratia på græsk betyder Folkets Regering. Hvad man ikke får noget at vide om er,
hvem Folket var i den gamle stat Athen. Det viser sig imidlertid i Marx – Engels forskning,
at være De frie mænd, ejerne af jorden og alle øvrige naturrigdomme og
produktionsmidler, iberegnet slaverne og kvinderne. Proletariatet var således ikke en del af
folket.
I Nilsens demokrati er Monopolkapitalens ejere at ligne ved De frie mænd i staten Athen.
Hermed kan vi fastslå at begreberne Demokrati og Diktatur er magtbegreber i
Klassesamfundet. Er der demokrati for den ene klasse er der diktatur for den anden og
omvendt.
Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? Kommunismens demokratigrundlag og DKP’s
demokratiopfattelse 1919-1947
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